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Ö N  S Ö Z  

Değerli asistanım Süleyman Ateş'in büyük emek 
mahsulü olan bu kitabını ÖNSÖZ'le umuma arz etmek
ten büyük bir haz duymaktayım. Süleyman Ateş, daha 
evvelki yazılariyle kendisini geniş okuyucu kütlesine 
kafi derecede tanıtmış bulunmaktadır. Haklı olarak 
iieride de kendisinden çok kıymetli eserler beklemek
teyim. 

Türkiye'de yeni ve modern ilim metodlariyle ya
pılmış dini tetkikler silsilesinde kendisine büyük bir pay 
düşeceği muhakkahır. Biz hocalarının da bundan büyük 
mutluluk duyacağımız tabiidir. 

Müellifin, takdim etmekte olduğumuz bu eserını ana 
kaynaklara istinad ettirdiğini geniş ve zengin BİBLİYOG
RAFYA listesinden de anlamaktayız. lslamiyete ta baş
langıcından beri yapılmış asılsız i'tiraz ve saldırılar, günü
müze kadar devam edegelmiştir. Bunların reddine dair 
ayet-i kerimeler ile Hadis-i Şerifler bu eserde ilk plan
da nazar-ı dikkate alınmıştır. İslamiyete tevcih edilen 
saldırıların çokluğu muvacehesinde, müslümanlar tara
fından kaleme alınan reddiyeler hiç mesabesindedir. Bu 
mevzuu .ciddi ola.rak ele almak zamanı çoktan gelmiştir. 
Gerçi son zamanlarda bazı müsteşriklerin neşrettiklerı ya
z; larında bu itirazların hissedilir derecede azaldığı görül
mektedir. İslami mevz:uları ele alan şarkiyatçılardan me
sela R. Dozy, Caetani ve Papas Henri Lammensin kasıtlı 
ve birçok ahvalde gül·inç saldırıları artık Batıda bile re-
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vaç bulrnamağa başlamıştır. Laura Veccia Vaclieri, Louis 
Massignon, Johann Fück ve diğer birçok insaflı müsteşrik
lerin, bu gayr-i ilmı metodun dışında kaldıkları memn'U
niyetle müşahade olunmaktadır. 

Dünyada ilim ve teknik sahalarında büyük çapta iler
lemeler, Ulu İslam Dininin hakikatlerini teyidetmektcn 
geri kalmamakta, dolayısiyle ciddi ve taraf sız Garp tetkik
çi/erini de yepyeni istikametlere sevk etmektedir. Diğ2r 
taraftan Kur'an-ı Kerim'in ve birçok Hadis-i Şeriflerin 
Batı dillerine tercüme edilişi sayesinde geniş Garp ki..d
leleri dahi isnat ve iftiralarını yutmak temayülünü gös
termeğe başlamışlardır. Bütün bunlara rağmen her Garp
lı müelliften mutlak bitaraflık beklenemez. Hakikatleri 
olduğu gibi ortaya koymak vazifesi genç müslüman mü
tefekkirlere düşmektedir. 

İşte Süleyman Ateş'in, takdim ettiğimiz bu eserini 
böyle bir vazifeyi yerine getirmek için mesut bir teşeb
büs telakki etmeliyiz. Bu telif, muhakkak ileride daha 
çok daha etraflı incelemelere müşevvik olacaktır. Bu ba
kımdan gerek müellife, gerek bu sahada ileride tetkikler 
yapacak olan diğer hüsn-i niyyet sahibi genç araştırıcı
larımıza Cenab-ı Hak'tan büyük muvaffakiyetler niyaz ey
lerim. 

Pro f. M. Tayyib OKİÇ 

Ankara 8 - Safer - 1386/29 - Mayıs - 1966 
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ESERJ,E İLGİLİ BİRKAÇ SÖZ 

SON asırlarda İslam'a ve Kur'an'a karşı itirazlar art
makta devam etmektedir. Dışarıdan İslam düşmanları ta
rczfından idare edilen bu kampanya, içerideki düşmanların 
da hücumlariyle kuvvet kazanmaktadır. İslam düşmanlı
ğiyle tanınmış Y o:hııdi ve Hıristiyan müsteşrikleri, Al
la h'tan geldiği gibi mahfuz kalmış yegane semavi kitap 
ol.an Kur'an'a karşı, müslümanların saf itikatlarını bozmak 
için İslam hakkında garazkarane birçok eserler yazarak 
İslam kaynaklarından aldıkları malumatı kasden tahri.f 
edip İsltima saldırmışlardır. 

İslô.mı esas kaynağından tetkik edemeyip onların eser
lerini okuyan bazı münevver sanılanlar ve genç dimağlar 
da onların fikirlerine kanıp müslümanlığa dil uzatmaktan 
geri durmamışlardır. Bu saldırıları karşılamak için Kur'
an'ı ve Kur'an tarihini iyi bilmek lazımdır. İşte bu gaye 
ile Kur'an-ı K.erim'i ve onun anlaşılmasına yardım eden ilk 
kaynakları etraflıca tetkik ederek bu eseri meydana getir
dim. 

Mekke ve Medir�e devirlerinde müşrilclerin, Yahudi
lerin, Hıristiyanların ve münafıkların İslama, K.ur'an'a ve 
Resul-i Ekrem'e kar;;ı ne gibi itirazlarda ue hücumlarda 
bulunduklarını ve bıı itiraz ve hücumları Kur'an'ın na.sıl 
bertaraf ettiğini bn r.:açiz esere dercettim. 

Resulullah devrinde yapılan itirazlar gözden geçi
lince ta Asrımıza kadar yapılan itirazların da hemen o 
devirde yapılanlarda'.'ı farksız olduğu ve Knr'a.n'ın verdiği 
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cevaplar karşısında onlar nasıl çürümüşse bunların da öy
le çürüdüğü anlaşılacaktır. Bu arada bazı parantezler aça·· 
rak müsteşriklerin saldırılarına cevap vermeğe de çalış·· 
tım. Bu konunun daha fazla iizerinde durulması ve müba·· 
rek dinimize dil uzatan miisteşriklerin, dinsizlerin, sap·· 
kınların hücumlarının bertaraf edilmesi, dillerinin Bıır
han-ı Katı'larla kesilmesi lazımdır. İnşallah ileride bütün 
devirlerde yapılan itirazlar tetkik edilip cevapları verile·· 
cektir. 

Okuyanlardan dileğim, görülen eksikliklerden ve hata
lardan dolayı beni affetmeleri ve bunların düzeltilmesinde 
bana yardımcı olmalarıdır. Zira hatadan salim olan yalnız 
Allah'tır. Tevfik ve hidayeti Allah'tan bekleriz. Hamd-ii 
sena O'na; saltit ve selam Resul-i Kibriyasına. 

Dr. Süleym�n ATEŞ 
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İKİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ 

Elinizdeki eserin birinci baskısı, 1966 yılında yapılmış
tı. Mevcudu iki yıl önce tükendi. İlk baskı, masraftan ka
çınmadığımız halde pek tatmin edici olmadı. Buna rağmen 
e�er, rağbet, hatta takdir gördü. 

Kitabı inceliyen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri 
Yüksek Kurulu, tasvib edip, Başkanlıkça bir miktar sa
tın alınmasına ve kitabın, Diyanet Dergisinde tanıtılma
sına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı da kitabı ince
leyip, İmam - Hatib Okulları kütüphaneleri için birer nüs
ha aldı. 

Şimdi birçok kimseler, mektupla veya şifahen benden 
bu kitabı istiyorlar. Onların teşviklerinden cesaret alarak 
gerekli bazı düzeltme ve ilaveleri de yapıp eseri ikinci 
baskıya verdim. Tabii yine hatalarım olabilir. Her zaman 
kardeşlerimizin uyarılarına muhtacım. Hareketlerimizi ri
yadan uzak ve rızasına uygun kılmasını Cenab-ı Mevlıi'dan 
niyaz ederim. 

13/Cumada'l-Ahire/1391 

5/ Ağustos/1971 

Dr. Süleyman ATEŞ 
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(Diyıanet İşleri Başkanlığımn Birinci Baskı için 
Tanıtma Yazısı) 

«İSLAM'A İTİRAZLAR VE KUR'AN-1 

KERTM'DEN CEVAPLAR» 

Ankara Üniversitesi İlôhiyat Fakültesi Tefsir Asistanı 
Süleyman Ateş tarafından yazılan «İslôm'a İ'tirazlar ve Kur'
ôn-ı Kerlm'den -cevaplonı adlı eser. on üç bölüme ayrılmış
tır (1) 

Birinci bölümde ResGl-i Ekrem'in vasıfları, ikinci bö

lümde Vahiy, üçüncü bölümde Arap Putperestliği , dördün

cü bölümde mücôdelenin nasıl başlad ığ ı , beşinci bölümde 
ResGlullôh'ın ş<0ıhsını hedef tutan i'tirazlm, altıncı bölümde 
Rooulullôh'ın mu'cizeleri, yedinci bölümde Ahiret, sekizin
ci bölümde Kur'an'ın edebi ve ilmi i'côzı, dokuzuncu bölüm
de Yahudilerin i'tirazları, onuncu bölümde Hıristiyanların 
i'tirazları, onbirinci bölümde kadim kitaplarda Muhammed 
Aleyhisselôm'ın durumu, oni·kinci bölümde münôfıkların i'ti
razları. onüçüncü bölümde de netice işlenmiştir . 

(1j Birinci baskısı onüc bölüm idi. ıkinci baskıda tertipte biraz deği
şiklik yapıp yedi bölüm şeklinde düzenledik. Muhteva yine aynı, 
hattô birincisinden daha geniştir. 
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Müellifin gayesi, İslôm kai\/ramını açmak, İslôrn cei\/he
rini izôh etmektir. Açık bir üslCıbla mu'terizlerin hüccetle
rinin zaafını ortaya irnymuştur. Hassaten İslôm'a ve İslôm 
Peygamberine ayırdığı bölümlerde, İslöm'ı yıkmak gayesiy
le iftiralar icôdeden İsiôm düşmanlarının .iftiralarını, müna
kaşaya yer bırakmayacak şekilde ,ilmi delillerle çürütmüş
tür. 

Eser, İlôhiyat Fakültesi Hadis, Tefsir ve isıam Huku
ku Kürsüsü Profesörü M. Tayyib Okiç'in takdir yazısı ile su
nuluyor. Aynı zamandcı Din İşleri Yüksek Kurulunun da tas
viplerinden geçen eseri, biz de okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

6. Cilt, Aralık 1967 12. �3ayı, s. 332 

DİYANET 
İŞLERİ BAŞKANLIGI 

DERGİSİ 
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İSLAM' A İ'TİRAZLAR VE KUR' AN-1 KERİM'DEN 
CEVAPLAR 

___ ,,. -,# , _____.>l\ · 1 0'"j\J'"' 1 .:::ı � _cUl 3'-�---------------�-

RAHMAN VE RAHİM ALLAH'IN ADİYLE 

G i R i Ş 

Hazret-i Muh·ammed'in vasıfliarı : 

DÜNYA bir sapıklık denizi içinde yüzüyordu. Her 
tabii hadiseye büyük bir kuvvet atfediliyor, sihirli bir 
alem düşünülüyor, ol.ayların cinler ve periler tarafından 
idare edildiğine inanılıyor, bu varlıklara işlerini gördür
mek ve şerlerinden korunmak için büyülere, fallara, ka
hinlere baş vuruluyordu. Fikirleri hurafeler bürümüş, gö
rüşler daralmış, ruhlara bencillik ve menfaat duygusu 
sinmişti. 

Manevi değerler ayıak1ar altında çiğneniyor, insanlar 
köle diye satılıyordu. Hasılı insanlık biribirini yiyordu. 
Dünyanın üstüne bir karanlık çökmüştü. Bu karanlığı 
boğacak biri bekleniyordu : 

ı. � "ı ı - 1 o , ,,. ,_' �, • ,,. ' -
• - ,... -,,. 1 o,,. O ""\l·r • �·.;.; '\"'• ,,.\ ı; • • •  "i- ��ı· ·1•\ ·- "'l\ ' ,,,. · ı-"!;'J .. --f' J ı.:;J.>;_.'-;, l:?J..PI U _, ;.. �� �"�cr;:ı � LC_� _;J1 k .r� 

«Eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse her ümmetten da
ha doğru yoldıa gidE,cekler diye Allah'a kuvvetlice yemin 
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ettiler.» (Fatır : 42) İşte bu ahval içinde beklenen kurtarı
cı doğdu : (12 Rabiülevvel Pazartesi M.570/71 20 Nisan) 
İslam tarihçileri o gece İran Sarayının 14 kemerinin çök
tüğünü, Kabe içerisinde bulunan 360 putun yere serildiği
ni, semanın bir nurla aydınlandığını, Sava gölünün ku
ruduğunu, İran'ın Kutsal ateşinin söndüğünü kaydederler. 
Gerçekte çöken putperestlik, yıkılan İran saltanatı, aydın
lıman insanlık alemi, kuruyan putperstlik tahakkümü, 
sönen küfür ve ilhad ateşi idi. 

Muhammed (S,A.) in babası Kureyş kabilesinden 
Mekke Reisi bulunan Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, an
nesi de Abd-i Menaf oğullarından Vehb'in kızı Amine idi. 
Doğumundan birkaç ay önce babasını, altı yaşında iken 
de annesini kaybetti. Sekiz yaşına kadar dedesinin, ve 
daha sonra da amcası Ebu Talib'in yanında kaldı. 25 
yaşında Mek� eşrafından zengin bir hanım olan Huvey
lid kızı Hadice ile evlendi. 40 yaşında İlahi vahye maz
har olup son peygamberlik şerefine ulaştı. 

Sade yaşar, kimseyi incitmez, öksüzleri, zayıfları, 
himaye ederdi. Az konuşur, öz konuşurdu. Çok doğn 
idi. Hayatında şaka tarzında da olsa ağzından yalan çık
mamıştır. Kavmi arasında (EL - EMİN) unvaniyle tanın
mıştı. Kendisine Peygamberlik geldikten sonra kavmi 
O'na sihirbaz, mecnun, kahin... Diyecek ama yalancı 
diyemiyecektir. Şu vak'ıa O'nun doğruluğuna nasıl inan
dıklarını gösterir 

Übeyy ibn. Halef Mekke'de Resfılullah ile karşıla§
tığı zaman şöyle alay ederdi 

- Ya Muhammed benim bir devem var, her gün 
iki batman tohum veriyorum ki üzerinde seni öldüreyim. 

- Hayır inşallah ben seni öldüreceğim. 
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Uhud'da müslürnanlar bozulduktan sonra toparlan
dılar. İbn-i Halef : 

- Muhammed, sen sağ kalırsan bana yaşamak ha
ram olsun, diyerek Allah'ın Elçisine hücum ediyordu. 
Hz. Peygamber onu öldürmek istiyenlere mani oldu. 
İyice yaklaşınca Haris ibn. Samme'nin mızrağını alıp 
attı. Mızrak Übeyy'in boynuna değdi. Küçük bir yara aç
mıştı. Yarasına kan toplanmıştı: 

-- Muhammed beni öldürdü, diye feryadetti. 

- Canım, senin korkudan yüreğin zarı patlamış, sen
de ne var ki ? Dediler. 

- Hayır, dedi, Muhammed bana Mekke'de «Ben se
ni öldüreceğim» demişti. Vallahi üzerime tükürse de beni 
öldürür. 

Gerçekten adam kan kaybından öldü. (1) 

Tevazuu : İlahi hitaba nail olduktan sonra tevezuu 
daha da artmıştı. Çünkü bu O'na Allah'ın emri idi : 
«l\fü'minlere kanadım in:dir» (aş-Şuara: 215) Ashabı 
kendisine sön derece hürmet ve muhabbet besliyordu. 
O'nu sevmek Allah'ır. emri idi : «Peygamber mü'minlere 
r,efislerinden daha ilnidir.» (al-Ahzab : 6)  

Bir gün Hz.  Ömer'le el  ele tutmuş yürüyorlardı. Ömer : 

-- Ya Resulallah, seni nefsim hariç, her şeyden fazla 
seviyorum, diye muhabbet gösterdi. Resul 

- Hayır, dedi nefsim elinde olan Allah' a yemin ede
rim ki beni nefsinden da fazla sevmedikçe (İmanın ke
male ermez). 
·---- - · ---

(1) Taberi Tarihu'l-Urııam wa'l-Mulük, c. 2. s. 200 
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Ômer'in ruhundan bir değişme oldu, kalbi muhabbet
le doldu ve heyecanla konuştu : 

Vallahi şimdi seni nefsimden de fazla seviyorum 
ya Resulallah. 

- İşte şimdi Ömer ... » (1) 

Hz. Ali diyor ki : «Biz Allah'ın Resulünü mallarım;.ı
dan, çocuklarımızdan, ana .. babalarımızdan suya bağrı 
yananın soğuk suyu sevmesinden daha çok severdik. (') 

Bu kıadar aşırı sevgiyi hiçbir zaman şahsi yararına 
kullanmayı aklından geçirmedi. Madde O'nun kalbinde 
yer etmemişti. Müsteşrik Goldziher Hz. Muhammed'in 
Mekke'de mala kıyİnet vermediğini fakat Medine'ye va
rınca malı sever ve yığar olduğunu yazmaktadır. O, :ne 
Mekke'de ne de Medine'de malı sevmemiştir. Ancak Al
lah'ın emrine uyarak kendisine düşen ganimet malla:rı
nı İslam Devleti bütçesine ayırmıştır. OnunLa Müslü
manların mali nizamını kurdu, amme işlerini, devletin 
masraflarını karşıladı 1(3). Yoksa Resul-i Ekrem'in ne 
kadar sade yaşadığı şüphesiz Galiziher'in de malı'.imu
dur. Hendek Savaşında günlerce aç kaldığı halde açlığını 
belli etmemek için karnına taş bağladığını Goldziher 
tJnutuyor. Bir gün evine gelen Adiy ibn. Hatem'e kendi 
altındaki minderi vermiş, kendisi kuru yere oturmuştu. 

Yine Goldziher Resul'ün Medine'deki tutumunun 
Mekke'dekinden farklı olduğunu, Mekke'de Peygamber
lerin izinde gittiğini söylerken Medine'de bu prensipten 
ayrılmış bulunduğunu kaydediyor. (') 

(1) al-Buhari : Kitabu'l-İman s. I, s. 12 
(2) aş-Şifa, c. 2, s. 18 
(3) al-Akide ve al-Şeria fi'l - İslam s. 1 1 ,  mütercimin dip nctu 
(4) Aynı eser. s. 12 
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Bu da tamamen asılsızdır. Çünkü bütün Peygamber
ler tevhid esasında (yani Mü'menün bihte - İman esas
hırında) birleşirler. Ama muamelat ve ibadattan iba
ret olan şeriatte zamanın icaplan ve insanların ihtiyaç
larına göre ayrılık gösterirler. Feri'de olıan bu değişiklik 
asla tesir etmez. 

Böyle diyen Goldziher Hz. Muhammed (Aleyhisse
lam), İbrahim dinini düzelttiğini, onun dinine davet et
tiğini, yeni bir din kurmadığını söylemek suretiyle tena
kuza düşmektedir. Zira hem peygamberlerin yolun
dan ayrılmıştır diyor, hem de İbrahim Dini hududunda 
kaldığını ileri sürüyor. Filhakika Hz. Peygamber esasta 
İbrahim Dininden ki dosdoğru İslam Dini'dir, ayrılma
mıştır ama şeriat olaı·ak yepyeni bir nizam getirmiştir. 
İslamda olan ibadet ve hukuk sistemi İbrahim (A.) di
ninde var mıydı ? 

Ama yine de Goldziher neticeyi şuraya bağlamaktan 
kendini alamıyor: «Nebi, yüksek bir örnek olmuştur. 
O, kabileleri getirdiği din esası üzerine ahlaki ve dini bir 
birlikte topladı. Bu birliğin esası bir ve tek olan Allah'a 
tam bir teslimiyet ve huşu'dur. «Ey iman edenler, Al
lah'tan gereği gibi korkun ve ancak müslüman olarak 
ölün. Ve hep beraber Allah'ın ipine yapışın ve aynlma
yın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; zira siz biri
birinize düşman idiniz. Allah kalblerinizin arasını uyuş
turdu da O'nun nimetiyle kardeşler oldunuz.» (Al-i İm
ran 101 - 102) . Üstünlük ölçüsü Allah korkusu olmuş, 
kabile itibarları ortadan kalkmıştır. Bu birlik düşüncesi, 
Peygamber'in vefatından sonra da dünya tarihinde eşine 
rastlanmadık bir başarı kazanan gazvelerin yardımiyle 
gittikçe gelişmeğe ha�:lamıştır.» (1) 
(1) al-Akide ve al-Şeria -fi'l - İslam s. 17 
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Resulullah daima arkadaşlariyle beraber, onlardan 
bir fert olarak yaşıadı. Bir beşer olduğunu her zaman 
hatırlattı : «De ki : beın de sizin gibi bir beşerim, bana 
vahyolunuyor.» (al-Kehf : 110) 

Kul kalmak istedi, kulluğu kırallığa tercih etti. Kıya
mete değin gelecek ümmetinin halini düşünüyor, onların 
kalblerinde hurafenin yer etmemesi için çareler koyuyor
du : «Ketalallahu kawman ittahazu kubüra enbiyaih:.m 
mesacide = Peygamb€rlerinin kabirlerini mescit yapan 
kavmi Allah kahretsin.» (1) «Latatrılni Kama utri'a İsab
nu Maryam wa kulu abdallahi wa rasulehıl : Beni, Meryem 
oğlu İsa'nın övüldüğü gibi övmeyin, Allah'ın kulu ve Re
sulü deyin.» (') 

Bir adam Hazret-i Muhammed (S.A..) in huzuru:1a 
gelmiş, önünde durmuştu. Kendisini korkudan bir tit
reme aldı. Allah'ın Elçisi ona şöyle dedi : 

«Hawwin alayke fa'inni Lastu bimalikin 
ana'bnu'imra'ati Kurayşin ta'kulu'l kadida 
gel, ben kıral değilim, ben kadid (pastırma) 

innema 
Kendine 

yiyen Ku-
reyşli bir kadının oğluyum. (") 

Ebu Umame diyor ki : «Bir gün bizler oturmuş konu
şuyorduk, Allah'ın Resulü çıkageldi. Hemen .ayağa kalk
tık. Buyurdu ki: «Acemlerin birbirine ta'zim ederek kalk
tıkları gibi kalkmayın. Ben ancak bir kulum. Ku:l kibi 
yerim, kul gibi otururum.)) (') 

(1) İbn-i Hişam, cilt 2 s. 665 
(2) » » s. 658; aş-şifa, s. 101 

(3) İbn-i Sa'd, al-Tabakat al-Kubra Cilt ı s. 5, al-Hakim bunu 
Cerir'den rivayet etmiş ve «Şeyheynin şartlarına göre sahih 
tir» demiştir. Bkz. al-Luma, s. 583 

(4) aş-şifa, s. 101 
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Resul-i Ekrem putperstliğin açık ve gizli şekliyle 
daima savaşmıştır. Nitekim bu celadetini oğlu İbrahim 
(A.) in vefhatı gününde de gös�rmiştir. O gün Güneş 
tutulmuştu. Mü'minler İbrahim'in vefasından dolayı 
Güneşin tutulduğuna hükmettiler. Hz. Peygamber müs
lümanları başına topladı ve onlara şöyle dedi : «Güneş 
de Ay da bir kimsenin ölmesi veya yaşaması yüzünden 
tutulmaz.» O'nun insanların hidayete ermesi için ne 
kadar çırpındığına Tanrı sözü şahittir : «Bu söze inan
madıkları için sanki kendini helak edeceksin.» (al-Kehf: 
6) , <�Size içinizden sıkıntıya uğramanız �endisine ağır ge
len, size düşkün, mü'minlere şefkatli, merhametli bir elçi 
geldi» (at - Tavbe 12B). 

Meşvereti: Allah'ın O'na emri şudur: «Fa'fu an.hum 
wastağfir lahum wa şawirhum fi'l'amri = Onları affet, 
onlar için mağfiret dile ve işinde onlarla müşavere et» 
(Al-i imran 159) Resul-i Ekrem'in, Kur'an'ın her emrini 
olduğu gibi bu emrini de harfiyyen tuttuğuna tarih şa
hittir. İlahi vahiy haricinde kalan hallerde ümmetiyle 
konuşur, onların reylerini alır, en doğru rey kiminse 
onunla hareket ederdi : 

Resul-i Ekrem, Bedir Gazvesinde kendilerine en ya
kın kuyunun yanına indi ve orayı karargah yapmak iste
di, Hubab ibn. al-Münzir ibn. al-Cumuh sordu : 

- Ya Resulallah, burayı Allah'ın senin idirmiş bu
lunduğu ve bizim fü�ri geri gitmeğe salahiyyetimiz olmı
yan bir yer olarak mı seçtin, yoksa bu bir rey, bir harb 
taktiği midir ? 

- Hayır bu bir rey, bir harb taktiğidir. 

- O halde ya Resulullah, burası uygun bir yer değil; 
orduyu kaldır, dü§.mıma en yakın kuyuya gidelim, orada 
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bir havuz yapıp içine su dolduralım, geride kalan kuyu
ları tahribedelim, düşman istifade edemesin. 

- Sen güzel bir fikre işaret ettin. 

Ve Resulullah Hubab'ın fikriyle hareket etti. (1) 
Kureyş'in harbe hazırlandığını, nihayet Uhud Dağı 

yakınlarına konduğunu duyan Hazret-i Peygamber, as
habını topladı; şehri içinden savunmak veya dışarıya 
çıkmak hususlarında fikirlerini sordu. Kendi fikri; Medi
:ıı.e dışına çıkmayıp içeride kalmak, düşman şehre gire:r
se erkeklerin sokak başlarında savaşması, kadınların 
da evlerin damından düşmana taş ve ok atması merke
zinde idi. Abdullah ibn. Übeyy ve bir kısım tecrübeli 
a&hab da bu düşüncede idiler. Fakat gençler, çoğunluk 
harice çıkmakta ısrar ettiler : «Ya Resulallah bizi Cen
nete girmekten mahrum bırakma, biz bu günü bekliyo:r
duk. Dövüşmek, şehidolmak istiyoruz.» dediler. Bunla
rın ısrarı üzerine Allah'ın Elçisi, meclisten kalkıp evine 
girdi, zırhını giydi ve düşmanı şehir dışında karşılamak 
üzere ordusunu harekete geçirdi. (2) 

Bu istişarenin güzel bir örneğini de Hendek Gazve
sinde görüyoruz : Ahzap, muhasarayı sıkıştırınca Re
sul-i Ekrem, Gatafan kabilesi kumandanı bulunan Uyey
ne ibn. hısn ile Harise ibn. Ebi Harise'ye hıaber salıp 
savaştan çekildikleri takdirde Medine meyvalarının 1/3 
ünü kendilerine vereceğini vadetti. Yapılan antlaşma im
za edileceği sırada Sa'd ibn. muaz ve Sa'd ibn. ubade ile 
aralarında şu konuşma geçti : 

- Ya ResulaUah, bu Allah'ın emri mi, kendi fikrin 
mi ? 

(1) at Tabari tarihu'I-Umam va'I-Mulük, c. 2, s. 144 
(2 ) Aynı eser cilt 2, s. 189 - 190 
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Benim fikrim. Arapların tek vücut gibi üzerinize 
saldırdıklarını gördüm ve kuvvetlerinizi biraz kırmak is
tedim. 

- Ya Resul�llah, biz hepimiz putlara taparken bu 
adamlar bizim malımıza göz dikemezlerdi. Şimdi Allah 
bize İslam'ı lô.tfedip bizi hidayete kavuşturduktan ve 
seninle kuvvetlendirdikten sonra mı mallarımızı bu he
ri.flere peşkeş çekeceğiz ? Vallahi, Allah aramızda hük
medinceye kadar onlara kılıçtan başka vereceğimiz bir 
şey yoktur. 

- Sen bilirsin Sa'd, dedi. 

Ve Sa'd andlaşmayı alıp yırttı. ( ' ) 

Fazileti: 
Gönderilişte son,, yaratılışta ilk peygamber . .  

«Allah ilk defa benim aklımı yarattı, Allah ilk defa 
benim nurumu yar.attı, Adem su ile ruh arasında iken 
ben (Alem-i ervahta) peygamberdim.» diyor. (") 

Yaratılmışların en üstünü, yaratılanların sebebi. . .  Di-
yor ki: 

«Tekrar dirilö.ikleri zaman insanların ilk çıkanı be
nim. (Hesabın çabuk görülmesi için Allah'.a) Elçi gön
dermek iste.dikleri zaman elçi ve hatipleri hen, üzüldük
leri zaman müjdecilE·ri ben olacağım. Livaülhamd (Hamd 

(1) Aynı eser cilt 2 s. 229 
<2) Bak Kaşfu'l-haJ'a wa muzilu'l-ilbas, s .  265; Tac, c. 3, s. 

239 - 42 (Müslim, Tirınizi, ibn. Hanbe]) 
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Bayrağı) benim elimdedir. Rabbıma göre Adem oğulları
nm en üstünü benim, ama yine de övünmem.» (') 

' � ". ) , G ,..,.. G ,. 
' 

• ' 
. / . 1\. � --\ ı." - ı) � ,. !- . !- ,.-,.. \. � //- •. " o � -' ,, � s JJ u _j<-1 � � � ıp y _.,,.) 'S--! :.x� J _,"\:>- ::./,. c..;,'",.,J ' \ ' ,. .. \ / ,.- ;" . 

Ben nesil benesil insan oğullarının en hayırlı soyların
dan geldim, nihayet içinde bulunduğum soydaın çıktım.» (2) 
«Rabbim bana Mekke çölünü altın yapmayı teklif et
ti. . .  Dilersen melik bir peygamber, dilersen kul bir pey
gamber ... dedi, ben (Nebiyyen Abden = kul bir peygam
ber) olmayı tercih ederim dedim.» (0) 

Bir yaratılmış ki, Yaratanı beğenmiş de : «wa 'inne
ka leala hulukin azim = And olsun ki, ya Muhammed sen, 
en yüksek bir ahlak :üzerindesin» (al-Kalem : 4) demiş is
miyle ismini birleştirmiş : (Lailahe illallah Muhammedün 
Resulullah) .  Ve O'nun alemlere rahmet olduğunu bildir
miştir «Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönder
dik.» Evet O, kıyamete kadar rahmettir. İnananlar, O'nun 
emirlerine sarılıp dünyada huzur içinde yaşar, ahirette 
Cennete girerler. İnanmıyap1ar da yine o rahmetten isti
fade ederler. Zira Allah Muhammed hürmetine peygam
berleri yalanlıyan eski milletlere gönderdiği azabı, meshi, 
(şeklini değiştirip başka şekillere koymayı) kaldırmlş
tır. (') 

Hayası ve Duyduğu İlk 'Ses : Otuz beş yaşına gel
mişti. İçinde yaşadığı cemiyetin sapıklıkları ruhunu sı
kıyordu. Ruhunda derin bir inkilabın işaretleri yavaş ya-

( 1 )  Tirmizi. menakib, 1, aynı mealde bir hadisi Müslim, ve Ebu 
Davud rivayet etmişlerdir. Bk. at-Taç C. 3, s. 239 

(2) al-Tabakat al-Kubra, İbn-i Sa'd, cilt 1, s. 7; at-tac, c. 3 s. 
239 (Buhar!) 

(3) aı tabakatu'l-kubra, c. 2. 

(4J Taberi, Camiu'l-Beyan c. 17, s. 75 

34 



h('rkes gibi Amcası Ebu Talip'le beraber Kabe'ye taş taşı
yordu. Sıcaktı. Halk izarını çıkarmıştı. O da izarını çıka

rıp omzuna attı. Tam bu sırada bir ses «Avretin ?» Gaip
tt:n duyduğu ilk sesti bu. Ebu Talip, izarını başına koyması
nı isteyince «Ma'asabeni ma'asabeni 'illa fitaaddi Başıma 
gelen, haddi aşmamdan ötürü oldu.» diye cevap verdi. (1) 

Şüphesiz bu hadise tek değildir. Daha bu gibi garip 
haller peyderpey vuku bulmuştu. Nihayet Resul-i Ekrem'e 
yalnızlık sevdirildi. İnsanlardan uzak, Rabbiyle başbaşa 
kalmak, O'na içinden geldiği şekilde kulluk etmek isti

yordu. Hira Mağarasına çekildi. 

Vahyıe Mazhar oluşu : 

Ümmülmü'minin Aişe (R.A.) şöyle demiştir «Allah'ın 

elçisin (S.A.) 'e ilk vahiy, uykuda doğru ru'ya şeklinde 
başlamıştır. Gördüğü her ruya- sabah aydınlığı gibi vazıh 
ve aşikare çıkardı. Sonra kalbine yalnızlık sevgisi atıldi. 
Artık Hira'daki mairara içinde yalnız kalıp ibadet eder, 

ailesinin yanına gı�lip azığını aldıktan sonra tekrar döner
di. Sonra yine Hadice'nin yanına gelir, bir o kadar zaman 
için yine azık tedarik ederdi. Nihayet Resulullah (S.A.) e 
bir gün Hira Mağarasında bulunduğu sırada hak (Vahiy) 
geldi. Şöyh:! ki. O'ncı Melek gelip; «İkra' = Okw> dedi. O 

da «Ben okumak bilmem».  cevabını verdi. Hz. Peygam

ber (S.A.) buyurur ki o zaman Melek beni alıp, takatim 

kesilinceye kadar sıktı. Sonra bırakıp yine «İkra' = Oku.» 
dedi. Ben de O'na «okumak bilmem» dedim. Yine beni 
ahp ikinci defa takatim kesilinceye kadar sıktı. Sonra bı
rakıp yine «İkra' = Oku.» dedi. Ben de «ma ana bıka

ri'in = Ben okumak bilmem.» dedim. Nihayet yine beni 
alıp üçüncü defa sıktı, sonra bırakıp 

(1) Tabakat, cilt 1 s. 127 
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«Üku,yaratan Rabbin ismiyle. İınsanı kan pıhtısından 
;yarattı. Oku, O, keremi sonsuz, kalemle öğreten Rabbindir. 
İnsana bilmediğini öğretti.» dedi. Bunun üzerine Allah'ın 
Elçisi (Allah O'na salat ve selam etsin) bu ayetleri alıp 
yüreği titriyevek döndü. Huveylid kızı Hadice'nin yanına 
geldi. «Beni sarıp örtünüz, beni sarıp örtünüz.» dedi. Kor
kusu gidinceye kadar mübarek vücudunu örttüler. Ondan 
sonra (Hz. Peygamber) başına gelen ol.ayı Hadice'ye anla
tarak:· «Kendimden korkuyorum.» dedi. Hadice {R.A.) 
«Öyle deme, Allah'a yemin ederim ki, Rabbin seni hiçbir 
zaman utandırmaz, üzmez. Çünkü sen akrabana ba
karsın, işini görmekten aciz olanlann ağırlığını yük
lenirsin, fakire verir, kimsenin kazandırmıyacağını ka
zandırırsın. Misafiri ağırlarsın, hak yolunda çıkan olay
hırda (halka) yardım edersin,» diye teselli etti. Bundan 
sonra Hadice Resul-i Ekrem'i (S.A.) alıp amcazadesi Va
r;:ıka ibn. Nevfel ibn. Esed ibn. Abdiluzz'ya götürürdü. Bu 
zat cahiliyye çağında hıristiyan dinine girmiş, İbranice 

yazı bilir, İncil'den, Allah'ın nasibettiği kadar öte beri ya
zardı. Gözleri kör olmuş bir ihtiyardı. Hadice V araka'ya 
«Amcam oğlu, dinle de bak, kardeşin oğlu ne söylüyor ?» 
dedi. Varaka: «Ne var, kardeşimin oğlu ?» diye sorunca Re
sulullah (S.A.) gördüğü şeyleri anlattı. Bunun üzerine 
Varaka dedi ki : «Bu gördüğün, Allah Taalanın Musa' ya 
indirdiği Namus-i Ekber'dir (yani vahiy sırrının sahib;,_ 
dir.) Ah, keşki senin davet günlerinde genç olsaydım da 
kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman hayatta bu-
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lunsaydım» Resulullah (S.A.) «Onlar beni çıkaracaklar 
mı ki ?» sordu. O da «Evet, zira senin gibi bir şey 
getirmiş hiç kimse yoktur ki, düşmanlığa uğramasın. Şa
yet senin davet günlerine yetişirsem, sana son derece yar
dım ederim» cevabını verdi. Ondan sonra çok geçmedi, 

Varaka vefat etti. Ve o esnada fetret-i vahiy vukubuldu 
(Bir müddet için vahiy kesildi . )»  (1) 

Fetretten sonra yine bir gün «Ben Hira'da idim. Ça
ğmldım. Sağıma, 80luma baktım, bir şey göremedim. Üs
tüme baktım, gökle yer arasında arş üzerinde oturmuş 
olan meleği gördüm. (Beni) çağırdı, korktum, Hadice'ye 
döndüm : Beni örtün, dedim. (Örttüler) Cibril indi ve 
«Ya 'ayyuha'l-Muclld�ssiru kum fe'ıanzir = Ey örtüsüne 
bürünen, kalk, uyar .. » dedi. Bundan sonra vahiy kızıştı 
ve devam etti. Fetretten sonra inen ilk sure olduğu için 

bu sureye ilk sure de denmiştir. (2) 

Vahyin Mahiyeti Ve Çeşitleri 

Vahiy, fısıldamak, işaret etmek, gizli konuşmak, il
ham anlamlarına gelir, İlahi ve gayri İlahi vahiy diye iki
ye ayrılır. İlahi ve gayri ilahi vahyin birçok çeşitlerine 
rastlamaktayız. Bizin_ asıl üzerinde durncağımız şer'i an
lamdaki vahiydir Allah'ın peygamberlerine emrini bil
dirmesi. Bunun da çeşitleri vardır, şöyle ki 

1. Sadık ru'ya: Hz� Aişe'nin, «Resulullah hiçbir ruya 
görmezdi ki sabah aydınlığı gibi çıkmasın» sözleri vahyin 

bu çeşidini belirtiyor. 

0) al-Buhari Vahym başlangıcı Babı; Müslim ve tirmizl (at-tac, 
c. 3 s. 267 - 8) 

(2) Buhari, Vahyin be.şlangıcı; Müslim ve tfrmizi. Tabarl, Cami 

u'l-Beyan c. 29 s. 78; Kadi Beydavi, c 2, s. 560 
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2. Peygamber uyanık iken Meleğin görünmeden Hz. 
Resul'ün kalbine İlahi hitabı düşürmesi ki bunun sırf il
hamdan ibaret olmayıp vahiy olduğuna Hak Taala zaruri 
bir bilgi yaratırdı : 

«Ruhıülkudüs kalbime, hiçbir nefis, rızkını tükıetme
d.en ölmiyecektir diy.e nefsetti (üfledi, düşürdü.) O halde 
Allah'tan korkunuz, rızkınızı meşru yollardan güzelce ara
yınız.» (') Hadis-i Şerifi vahyin bu derecesinden haber ve
riyor. 

3. Meleğin, bir insan suretine girip vahiy getirmesi 
Çoğunlukla pek güzel olan Dihye ibn. Halife al-Kelebi su
rt>tine girerdi. Başka suretlere girdiği de olmuştur. Bir 
A'rabi şeklinde gelip Resulullah'tan iman, İslam ve İhsa::ı 
hususunda sualler sorarak bu konuları, dolayısiyle üm
mete öğrettiği, Buhari ve Müslüm'de yazılıdır. Bu Hadise 
Cibril Hadisi denir. 

4. Çıngırak sesine benzer bir ses ile gelmesi «Hz. 
Aişe'den rivayet edildiğine göre Haris ibn. Hişam (R.A.), 
Hesulullah (S.A.) tan sormuştu 

- Yaresulallah sana vahiy nasıl geliyor? Resululla.'.l 
(S.A.) 

«Hazan çıngırak sesi şeklinde gelir ki, benim içö 
en güç olanı budur. Bu hal benden geçer geçmez, Mele
ğin bana ne söy !etliğini bellemiş olurum. Bazan da Melek 
bana insan suretine bürünerek gelir, benimle konuşur, 
ben de söylediğini bellerim. Aişe (R.A.) dedi ki : Soğuk kış 

0) at- tarğib wa't ta.rhib. c. 2, s. 535 Cal-Bazzar, al-Hakim) 
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günü O'na vahiy inerken gördüm, o hal kendisinden ge
çince şakaklarından ter akardı.» (1) 

Bu ses devam ettiği müddetçe Yüce Peygamber'in 
kalbi Allah'ın hitabının heybetiyle korkar ve titrerdi. Ge
lE-n sözün manasını hemen anlıyamazdı ise de, açıldıktan 
sonra söylenen yüksek söz kalbinde yer tutardı. Hatta 
İbn-i Abbas (R.A.) ın rivayetine göre: «Resulullah (S.A.) ,  
i.r.dirilen ayet-i kerimenin zaptı yüzünden güçlük çekerler 
ve bundan dolayı çok kereler mübarek dudaklarını kımıl
datırlardı. Bunun üzerine Allah Taala : 

«Ey Habibim sana nazil olan Kur'an ayetlerini (unut
mıyayım diye) acde edip (Cibril okumasını tamamlama

dan) dilini, dudıaklarını hemen kımıldatıp durma. Kuı"
an'ı göğsünde tutmak ve oınu okutmak bize aittir. Kur'an'ı 
(Cibril dilinden) sonra okuduğumuz vakit dinle. Ondan 

s<mra da onu sana açıklamak bize düşer.» ayet-i kerime

lerini indirdi .. Bundan sonra Peygamber (S.A.) 'e ne za
man Cibril gelse onu dinler, gittikten sonra nasıl okumuş 
ise öyle okurdu.» (") 

5. Cebrail (A.) in asli heyetiyle, her biri gök yüzünü 
göstermiyecek şekilde ufukları kaplıyan 600 kanadiyle 
görünüp ilahi emri duyurmasıdır : Bu şekilde görünmesi 
iki defa olmuştur. Birincisi Bi'setin başlangıcında ve fet
reti müteakip Hira'd;;, vukubulmuştu ki, bu dehşetli man
zara karşısında Hz. Muhammed (Selam O'na) dayanama-

(1 )  Buhari Vahyin Başlangıcı Babı, 
(2) Buhari Vahyin Ha�langıcı Babı. 



mış, olduğu yerde baygın düşüp kalmıştı. İkincisi de Mi' -
ruc gecesi Sidretülmünteha yanında olmuş fakat artık Al
lah'ın Elçisi eskisi kadar korkmamıştı. 

6. Vasıtasız Allah'ın hitabını duymak : Mi'rac Gecesi 
teş vakit namazın ve Bakara Suresinin son üç ayetinin 
vahyedilmesi böylece vasıtasız olmuştl!r. Musa Aleyhisse-
18m da bu vahiy ile taltif edilmiştir. Vasıtasız vahiyde 

görme yoktur, Mi'rac gecesi bu vahyi alırken Hazreti 
Peygamber'e Rabbini görmek de nasibolmuştur. 

7. Yüz yüze, perdesiz konuşmak ki, bunun keyfiyeti 
söz ile anlatılamaz. «Leyse minkum ahadun illa seyu
kallimuhu Rabbuhu wa Leyse baynahu we baynahu tıarcu
manun = Hiçbiriniz yoktur ki, Rabbiniz onunla kendisi 
arası:nda bir tercüman olmadan konuşacak olmasın. (�) 
Hadis-i Şerifine göre kıyamette her mü'min vasıtasız ola
rak hem Rabbini görecek hem de O'nun hitabına nail 
olacaktır. 

8. Rüyada Allah'ın Cemalini görüp vahye mazhar ol

maktır. Zühri'nin «atani Rabb fi 'ahsani suratin fakale = 
Rabbim bana en güzel bir surette gelip dedi ki. . .» Hadis-i 
Şerifi bu nevi' hitaba girer. 

Hemen söyliyelim ki, Kur'an-ı Kerim, baştan ba§a 
Cebrail vasıtasiyle okunarak (VAHY-İ - METLÜV) vahye
dilmiştir. 

Vahiy es.ua:sındıa görülen haller : 

Resul-i Ekrem'in, beşeriyet sıfatlarından soyulup 

vahyi alır duruma gelmesi, mübarek vücutlarına o derece 

( 1 )  Rabbi görmek hususunda bak Attargib wat-tarhib c. 4, s .. 
545 ;  Buhari. 
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ağır gelirdi ki en sc.ğuk günde bile yüzünden şakır şakır 
terler akardı. 

Üzerine bindiği deve, bu manevi ağırlığa tahammül 
edemiyerek çökerdi. Arafat'ta Resul-i Ekrem deve üzerin
de iken bu hal vaki olmuş, deve ayaklarını çökertmişt�. 
bacakları az kalsın hurdahaş oluyordu. Bir defa da mü
barek dizleri Zeyd ibn. Sabit'in dizi üstünde iken bu tür
lü vahiy gelmişti. Zeyd'in dizine o kadar ağırlık çökmüştü 
ki dizinin kırılacağını zannetmişti. Zeyd diyor ki : «Resu
lullah (S.A.) a gelen vahyi yazardım. Vahiy nazil olduğu 
sırada Resulullah'ı bir sıkıntı kaplar, inci taneleri gibi şid
detli bir ter dökerlerdi de ondan sonra açılırdı. Kendi
leri bana yazdırırlardı, ben de yazardım. İşimi bitirinceye 
kadar vahyin ağırlığından o kadar zahmet çekerdim ki 
ayağım kırılıyor zanneder ve artık bir daha yürüyemem 
derdim. Maide Suresi indiğinde, surenin ağırlığından biz 
vahiy katiplerinin az kalsın bileklerimiz kırılacaktı.» Ebu 
Hüreyre (R.A.) «Vahiy nazil olduğunda, vahyin bitmesi
ne �adar hiçbirimiz başımızı kaldırıp mübarek yüzüne 
bakamadık.» «Vahiy nazil olurken en evvel müba
rek vücutlarına bir titreme gelirdi.»  «Vahiy nazil olur
ken kendilerini gam ve keder kaplar, mübarek yüzle
ri kül gibi olur, göz.lerini kaparlar ve horultuya benzer 
şiddetli şiddetli nefes ıalırlardı» der. ine Zeyd ibn. Sabit : 
<(Resulullah (.S.A.) a şiddetli bir sure nazil olduğunda 
kendilerini kaplıyan sıkıntı ve şiddet, surenin şiddeti ile; 
yumuşak bir sure nazil olduğunda ise hali onunla müte
nasib olurdu» demı�k;edir. 

Vahyin izleri yalnız Allah'ın Elçisi'nin vücutlarında 
değil etrafındakilerd·� de görülürdü : Ahmed ibn. Hanbel, 
Hakim, Tirmizi, Nes:ıi Hz. Ömer '(R.A.)  den şu sözü kay
dediyorlar : «Sumi'a inde wachihl dawiyyun keda_ 
wiyyi'n-nahli = Vahiy nazil olurken Hazret-i Peygam-
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ber (S.A.) in yanlarında koğan etrafındaki arı uğultusu
na benzer bir uğultu işitilirdi.» (1) 

Şüphesiz bu şartlar altında Hz. Peygamber'in dış du
yuları muattal kalıyor, iradesi elden gidiyor ve kendisi 
tamamen İlahi iradenin kucağına giriyordu. Artık gelen 
kelamda aklının hiçbir rolü yoktu : 

«Bana yapılanı da, size yapılanı da anlamıyorum. Ben 
ancak bana vahyolunana uyuyorum (0 kadar.) >) (Al-Ah
kaf : 9) 

Kendi aklının ve duyularının rolü olmadığı içindir ki 
vahyedilen Kelam, hem 18.fız hem de mana olarak Al
lah'ındı. 

İşte Kureyş, bu garip halleri görerek bunların man e
v'i cephesini kavrıyıamamış ve bunları ele alarak Resul-i 
Ekrem'e Haşa kah sahir, kah kahin, kah cin çarpmış (bu
günkü münkirlerin sar'a dediği) kah mecnun dediler. Bir 
taraftan İslam ile şereflenenlere türlü türlü işkenceleri 
reva görürken diğer taraftan da Hac mevsiminde Hac 
için gelen kabileleri dolaşıp : kaziptir, mecnundur gibi 
aleyhinde propagandalar yapıp insanları O'ndan uzaklaş
tırmağa çalıştılar : 

«Allıah'ın nurunu ağızlariyle söndürmek istiyorlar. 
Oysaki kafirler istemese de Allah nuruınu tamamlayacak
tır.» (as-Saff : 8). Evet Hira'dan ufuklara yayılan nur sön
miyecek ve kendileri de önünde sonunda bu ses karşı
sında eğileceklerdi. 

Şimdi biz asıl konumuza gelelim; itirazların nasıl 
başladığını ve nasıl bir yol takibettiğini ve bunların 
Kur'an ayetlerine çarparak nasıl kırıldığını görelim. 

0) Bak Ahmed Naim Tecrid-i Sarih Tercemesi, s. 2, dip not 

( ' )  ve Prof. Tayyip Okiç, tefsir dersi notları, s .  4 - 6.  
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Birinci Bölüm 





ARAP PUTPERESTLİGİ 

«Çoğu Allah'a ancak şirk koşarak inıanır.» 

A - Araplar Allah'a inanıyorlardı. Ancak Allah ile 
kendileri arasında şefaatçi sandıkları putlara da tapıyor
lardı. İbrahim ve oğ;lu İsmail (Selam onlara), Hicaz böl
gesine tevhid dinini yerleştirmişlerdi. Puta tapıcılık son
radan çıkmıştır. Hicaz Bölgesine putperestliği ilk sokan 
Amr ibn. Luhay olmuştur. Şöyle ki : 

Amr. ibn. Luhay Şam'a gitmişti. Balka topr.ağından 
olan MEAB' A gelince ki o gün orada AMALİKA kavim
leri oturuyordu. - Ora halkının putlara ibadet ettiklerini 
gördü. Onlara bu taptıklarımn ne olduğunu sordu. Şu 
cevabı verdiler : 

«- Bu taptığımız putlardan , yağmur isteyince yağ
ır._ur yağdırırlar, yardı:n istesek bize_ yardım ederler.» 

Amr onlara heveslendi ve bir tanrı da kendisine 
vermelerini rica etti. Ona Hübel denilen putu verdiler. 
Amr Hübel'i Mekke'y � getirip dikti ve halkı bu tanrıya 
tapınağa davet etti. 

Hicaz'daki putperestliğin sebeplerinden biri de şu 
olmuştur : Mekke İsmail oğullarına dar gelince diğer şe
iıirlere göç ettiler. F'akat giderken Harem taşlarından bir 
taş da beraberlerinde götürür ve konakladıkları yerler-
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de taşı koyar, hürmet için Kabe etrafında nasıl dönüyor
lı:ırsa o taşın etrafında da öyle dönerlerdi. Sonradan asıl 
maksat tamamen unutuldu, hoşlarına giden başka taşla
ra da taptılar, tevhidi bırakıp şirke saptılar. 

Bununla beraber Kabe'ye hürmet, tavaf, hac ve öm
re, Arefe ve Müzdelife'de durma, ve telbiye gibi İbrahim 
zamanından kalma bazı ibadetler de yaşamakta devam 
etti. Fakat telbiyeye kendi tanrılarını da katarak şöyle 
dediler : «Labbayk Allahumma Labbayk La Şarika Laka 
'illa şarikun huwa laka tamlikuhu wama malak. = Al
l::ı.h'ım sana geldim, senin emrine uydum. Senin ortağın 
yoktur. Yalnız biz ortağın var ki, o da senindir. Sen ona 
maliksin, o malik değil.» Böylece Allah'ı birledikten rnn
ra kendi tanrılarını da anıyorlar, fakıat tanrılarını Allah'ın 
tasarrufundan düşünüyorlardı. Yüce Allah kulu Muham
roed (S.A.) e onların bu halini bildiriyor.: «Çoğu Allah'a 
ancak şirk koşarak inanır» (Yusuf : 106) 

B - PUTLARIN ÇEŞİTLERİ : 

ı..� �,,,- ,. , ,,,,,,.. _ , ,.... , f ,..,) r;...,. 1�,.... � ' �,...,;1 ... 0�� ' Ç > -:',....("t t '� \  ,,..,,.. @· · ·�30��0f.:. "i3le-� �3 ', ::,3 L..;_) JJ  ::ı3�\ 0_)..>: .;ı 13'�-' 
«Ve s'akm ilahlarmızı bırakmayın, ne V:ed'di, ne Su

va'ı, ne Yeğus'u, ne Yeuk'u ve ne de Nesri hll'akm;ayıın 
dediler.» (Nuh : 23) Bunlar Nuh Kavminin putları idiler. 
Fakat Araplara da geçmişti. Bundan dolayı Araplar Abd-u 
Vedd, Abd-u Yağus gibi isimler takarlardı. Cenab-ı Hak, 
Nuh kavminin sapıklığını söylemekle Arapların inançla
rının sıakatlığını, putlarının değersizliğini ve akibetlerinin 
ne olacağını bildiriyor. Halbuki Kureyş : «Bu, geçmişle
rin masalları.» diyorlardı. O kıssaları hatırlatmaktan asıl 

maksadın kendi irnançlarının düşkünlüğünü göstermek ol-
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duğunu .anlamıyorlardı. Bu konuya ileride Netice bah
sinde temas edilecektir. 

Çeşitli Kabilelerin putları : Çeşitli kabilelerin kendi
lerine mahsus putları vardı. 

idi. 
a) Vedd : Devmetülcendel'de oturan Kelb kabilesinin 

b) Su va' : Hüzeyl kabilesinin idi. 
c) Yeğus : Tay'den En'um, Mizhecten Cureş kabilesi 

Yeğus'a taptılar. 

d) Nesr : Himyer'de zulkila' boyu, Himyer yurdunda 
bulunan Nesr'e taptılar. (1) 

e) Sa'd : Milkan boyunun Sa'd adlı bir putu var�ı . 
Arazilerinde bulunan uzunca bir taştı. 

f) Hübel : Kureyş'in Kabe ortasında bulunan putu 
idi. 

g) İsaf ve Naile Hz. Aişe (R.A.) diyor ki : «Biz İsaf 
v-e Naile'nin Cürhüm kabilesinden bir erkek ve bir kadın 
olduğunu, Kabe'nin içinde zina ettikleri için Allah'ın on
ları taş ettigini işitirdik; ama Allah bilir.» 

C - TAPINAKLAR (TAGUTLAR) 

a) Putlardan ayn olarak Arapların bir takım tapı
nakları da vardı. Bunların en büyüğü Kabe idi. İbrahim 
ifo oğlu İsmail (Selam onlara) yapmışlardı. Kabe bütün 
Arapların müşterek tapınağı idi. 

( 1 )  Bu adlar bazı salih adamların isimleri idiler. Bunların etbaı 
vardı. Bunların ölümü üzerine bunlara uyanlar, bunların 
adına dikmeler (heykeller) diktiler ve bu heykellere sahiple
rinin isimlerini ver:iiler. Sonradan bilen kalmayınca ceha
letle bu heykellere tapıldı. (İbn-i Hişam, c. 1, s. 73, 417 ; Ta
bari, Camiu·ı-Beyaıı ·c. 29 s. 54. 
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Kabe'den ayrı olarak kabilelere has tapınaklar da 
vardı ki bunlara Tağut denirdi. 

b) al-Uzza : Kureyş'in ve Benu Kinane'nin tağutu idi. 
Nahle'de bulunurdu. Kapıcı ve perdecileri Süleyman kabi
lEsinden Şeyban oğulları idiler. 

c) al-Lat : Taif'te bulunan Benu Sakif kabilesinin ta
ğutu idi. Kapıcı ve perdecileri sakif kabilesinden Muat
tib Oğulları idiler. 

d) al-Menat : Yesrib (Medine) de Evs ve Hazrec ka
bilelerinin tağutu idi. Kadid'de Müşellel civarında bulu
rmyordu. Bunlardan başka : 

e) zul - Huleysa : Tebale'de Devs, Has;am ve Be-::ile 
kabilelerinin, 

f) Fels Tayy'in ve Tayy dağları olan Sülma ve Ucad 
peşinde bulunan kabilelerin, 

g) Zul-Ka'bat : Sendad'da Bekr ve Tağlib kabileleri
nin tağutu idi. (1) 

D - ARAPLARIN PUTLARA (TANRILARINA) 
SAYGILARI 

İbn-i İslak diyor ki : her evin bir putu vard.ı. Adam 
sefere çıkacak olursa evinden çıkmadan önce putu mes
hıö!der, bu onun sefere gittiği zaman evinde yaptığı son 
işi, olurdu. Seferden dönünce de ilk iş olarak yine putu
n<•. eline sürerdi. (2) 

Putlara besledikleri bu inanç, pek sağlam değildi. 
Menfaatlerine aykırı bir durum meydana gelince ilahları
na kızar, onların ilah olabileceğinden şüphe ederlerdi. 

Milkan boyundan bir adam süt develerini, sütlere be
reketli olsun diye Sa'd adlı putlarının yanına götürdü . 

( 1) İbn-i Hişam c. 1, s. 84, 90. 

<2) İbn-i Hişam c. 1, 83 
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Kesilen hayvanların kanları bu putun üzerine akıtılırdı. 
Binilmemiş olan besili hayvanlar, putu, böyle kanlı va
ziyette görünce ürktüler, öteye beriye kaçtılar. Adam 
kızdı, bir taş alıp puta attı : «Allah belanı versin, dedi, de
velerimizi kaçırdın.>> Develerini bulup bir araya topladık
tan sonra da şöyle dPdi : 

«Biz toplasın diye Sa'd'ın yanına geldik, Sa'd bizi da
ğıttı. Biz .Sa'd'dan değiliz. Sa'd ancak çöl ortasına kon
muş, ne doğru ve ne eğriye çağıramıyan bir taş parça
sından başka bir şey değildir.» (') 

Havlan'ın Umyanis denilen bir putları vardı. Ekinle
rinden ve hayvanlarından bir kısmını Umyanis ile Allah 
arasında taksim ederlerdi. Allah için ayırdıklarını misa
fire ve fakirlere sarf ederler ve ilahları için ayırdıklarını 
d.& onların masrafına, huzurlarında yapılacak ayin, kur
ban ve sair.eye harcarlardı. Allah'ın hakkından Umyanis'
in hakkına bir şey geçerse onu bırakirLardı. Umyanis'in 
hakkından Allah'a bir şey geçmişse onu tekrar puta iade 
ederlerdi. «Allah ganidir, bunlar fakirdir» diyerek ilah
larını Allah'a tercih ederlerdi. Bunlara (EDİM) denilirdi. 
(Bunlar netice itibariyle yine kendilerine kalacağından 
putun hakkının Allah'a geçmemesine gayret ediyorlar
c! ı.) (') Cenab-ı Hak onların bu garip adetlerine işaret edi
yor : 

< 1 )  İbn-i Hişam c. 2, s. 82 ; Taberi Camiu'l-Beyan, c. 8, s. 28 

( 2 )  İbn- Hişam, c. ı .  80 ; Kadi B. c. ı, s .  669 
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«Tuttular, Allah için O'nun yarattıklarından ekiın ve hay
vanlardan bir hisse ayırdılar : «Bu, Allah'ın, bu da şe:rik
lerimizin (putlarımızın) » dediler. Ama şerikleri için olan 
Allah taı:afüna geçmiyor, fakat Allah için olaın şerikleri 
tarafına geçiyor. Nıe kötü hüküm veriyorlar ?» (En'am 
136) 

E - ARAPLARIN PUTLARINI KADIN 
ADDETMELERİ 

«O'nu bırakıp birtakım kadınlara yalvarıyorlar. O'nu 
bırakıp kovulmuş şeytana tapıyorlar. Ki Allah onu lanet
ledi, o da şöyle dedi : «Elbette kullannd·an bir mukadder 
pay alacağım ve onları sapıtacağım ve her hıalde anları 
kuruntulara düşüreceğim ve onlara e:m.r'edeceğim de hay
vanların kulıaklarını dileceklıer ve onlara emredeceğim 
Allah'ın yarattığını değiştirecekler.» 

«Onu bır:akıp bir takım kadınlara yalvarıyorlar.» 
«Kancıklara tapıyorlar. Bu ayetin tefsirinde müfessirler 
şöyle diyorlar : «Lat, Uzza, Menat gibi her kabilenin tap
tığı özel putları vardı. Bunlara «Falan oğullarının kadın
ları» derlerdi. Putların adları da kadın adı idi.» (') 

Hamdi Yazır da, o devirde müşriklerin kendilerin
den başka fail görmek istemediklerinden, arzu ettiklerini 
yaptıracakları yumuşak tabiatlı kadın tanrılar seçtikle-

( 1 )  Taberi, Camiu'l-Beya.n, c .  5, s .  165 
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rini, Yuncınlıların tanrılarının da kadın olduğunu, bunun 
kadına ve şehvete düşkünlüğün bir sonucu olduğunu be
lirttikten sonra diyor ki : « . . . Yani müşrik ruhunun ta
pmma gayesi kadındı. Onun gözünde tapınmanın en bü
yük örneği kadındır. O, bütün zevkini, bütün ilhamını ka
dından alır. Kadın zevki onun için en büyük lezzet olur. 
Onun bütün hayaller�nin başında kadın hayali vardır. 
Bundan dolayı oturduğu yerde, her hürmet edeceği mev
kide güzel bir kadın resmi arar. Hele çoğunlukla putla
rın kadın ismiyle adlandırılmış olması da kadına tapınma
nın ruha hakim olmasından ileri gelmiştir. Bu suretle fev
kalade veya muhayyel güzellerin resimleri, her tarafa ya
pılmış ve onlar örnek alınarak diğer kadınlar tahkir edil-
miş; en çirkin kadın en güzel bir puttan daha kıymetli ol

mak lazımgelirken, müşriklerin elinde hakiki kadınlar 

ôyle bir ibtizale düşerler ki hürmet şöyle dursun, basit 

insan haklarından bile mahrum edilirler. Davaya bakar

sanız kadın her şeydir, fiiliyata bakarsanız kadı n .  oyun
cakların en sefilidir.» (') 

Kadına tapınma, ruhlarına öylesine sinmişti ki neye 
muhabbet edip saygı gösterseler kadın telakki ederlerdi. 

Bu yalnız Arap müşriklerine mahsus bir keyfiyet değildi. 

Hititlerde, Fenikehle:rde, Yunanlılarda ve diğer müşrik 

milletlerde hep Ana Tanrıça ibadeti görmekteyiz. 

Güneşe tapar, di:?i tasavvur ederler, yıldızlara tapar, 
kadın tasavvur ede:derdi. Meleklere tapar, onların Allah'ın 
kızları olduğunu düşünürlerdi. Ne gariptir ki bu kadar 
muhabbetini ilahla�;tırdıkları kadına, hay,atta hiç hak ver-

( 1 )  Hamdi Yazır, H::ı k Dini Kur'an Dili,  c. 2 ,  s. 1469 - 470 
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mez, hürmet etmez bir meta' gibi telakki eder, onun şe
ref ve namusunu ayaklar altına alırlardı. Kız çocukların

dan ürkerlerdi. Ve kız çocuklarını çok defa toprağa diri 

diri gömmekten çekinmezlerdi. Çünkü kız çocukları ken
di.lerini düşmanlarına karşı koruyamaz düşüncesinde 
idiler. Tabaride bu hususta Katade'den şu rivayet kay

dedilmektedir : «Bu adet müşrik Araplar:ın adeti idi. Mü'_ 

rııin Allah'ın taksimine razı olur. Allah'ın takdiri, kişinin 

nefsi için kazasından (tedbirinden) hayırlıdır. Erkef{i rı 
de hıayırlı olup olmadığı biilnmez. Çok kızlar vardır ki 

�ıilelerine erkekten hayırlı çıkmıştır.» (') İşte Cenab-i 

Hak müşriklerin bu kötü düşüncelerine sesleniyor : 

«Allah'a kızlar isnadediyorlar - Haşa O'nu tenzih ede

rim - kendilerine ise canlarının istediğini. Halbuki 

onların birine dişi müjdelendiği vakit, öfkesinden yüızü 

simsiyah olur, verilen müjd.eınin kötü tesiriyle kavmin

dıen gizlenir, harıeket üzere onu tutacak mı, yoksa top:ra

ğa mı gömeoek ? Bak, ne fena hüküm veriyorlar !» 

(en-Nahl : 58 - 59) 

( 1 )  Taberi Camiu'l-Beyan, c. 14, s. 76 
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«Tuttular O'na (Al1ah'a) kulfannd:an bir cüz' tas�adılar 
(burada birkaç mana vardır, : Hülfılü reddediyor. Çünkü 
hülfüde Allah kullarından bir parça sayılmıaktadır. 
Allah'a çocuk isnadını, meleklerin Allah'ın kızları oldu
ğunu reddediyor. Zira çocuk babanın bir parçasıdır. Al
lah'a ilahları yanında bir hisse, bir cüz' ayırmalarını da 
reddediyor.) Şüphesiz insan çok nankördür. Yoksa yarat
tıklarından kızlar ·ediındi de oğullan da sizi mi seçti ? İç
lerinden biri Rahmaııı'a benzer sandığı (kız) ın doğduğu 
kendisine müjdelenince yüzü simsiyah oluyor öfkesinden 
�-utkunup yutkunup duruyor. O zinıet içinde yetiştiri
lecek, dövüşmeyi beceremiyecek öyle mi ? Rahman'ın kuL 
lan olan melekleri ıde dişi yaptılar. Sanki yaratdışlarına 
ş�hit mi idiler ? Bir de dediler ki «Rahman dileseydi biz 
oınlara ibadet etmezdik.» Onların bu hususta bir bilgileri 
yoktur. Sıadece atıyoılar.» (ez-Zuhruf 15 - 20) . 

«Şimdi onlara sor : Habbin'e kızlar, onlara oğullar öyle 
mi ? Yoksa biz mde:lderi yaratmışız dıa onlar da (nasıl 
yarattığımıza) şahit ıni olmuşlar ? Ha ! Şüph>esiz ki iftira-

53 



larından ötürü «Allah doğurdu» derler ve elbette bunlar 
yalancıdırlar. Kızlan oğullara tercih mi etmiş ? Size ;ne 
oldu, nasıl hükmediyoı•sunuz ? Hiç mi düşilınmüyorsunuz?'>> 

F - KENDİLERİNDEN BAZI HAYVANLAR 
HAKKINDA HÜKÜMLER UYDURMALARI : 

«Zanlarınca dediler ki «Şunlar dokunulmaz hayV'anlar ve 
ekinler bunları ancak dHediğimiz kimse1'er yiyecek. Şun
larda sırtları haram edilmiş hayvanlar.» diğer birtakım 
hayvan farı da Allah'ın ismini anmadan boğazlıadaı·. Hep 
bunları Allah'a iftir:a ederek yaparlar. İftira ettikleri için 
Allah yakında cezalarını verec,ek» (el-An'am 138) . 

rnzim dilediklerimizden başkası yiyemez sözleri b a 
tıldır. Çünkü onların dilemedikleri nice kimseler, nke 
kuşlar ve hayvanlar yer de asıl diledikleri yiyemiyebilir. 
Bu, Allah'ın kısmetine bağlı bir şeydir. 

Sırtları haram edilmiş hayvanlar : bilinmesi, yük 
yükletilmesi, kullanılması ve yarıarlanılması haram sayı
lan hayvanlardır. Bunlar : Bahire, Saibe ve Hamidir. ı'' )  

Cahiliyye halkı, bir deve beş defa doğurur ve  beşinci 
yavru, erkek olursa kulağını yarıp salıverirlerdi. Artık 
onu sağmazlardı. Sütünü yalnız misafir içebilirdi. Ona 

( 1 )  Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili ,  s. 2063 
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'binmezler ve onu hiçbir sure�le kullanmazlardı. Buna BA
HİRE denirdi. Bir adam hasta olduğu, yahut başına bir 
dert geldiği, veya muradına ulaştığı zaman «şifa bulur
sam devem saibe olsun.» diye adarsa o deveyi de bahiı-e 
gibi salıverirlerdi; ondan faydalanmazlardı. Koyun dişi 
doğurursa kendilerinin, erkek doğurursa ilahlarının olur
du. Onu kurban ederlerdi. İkisini birden doğurursa «Kar
deşine kavuştu» deyip dişinin yüzünden erkeğini de kur
ban etmezlerdi. Buna da VASİLE denirdi. Bir erkek deve
nin dölünden on batın doğama onun sırtını haram sayar
lı:ır, Onu hiçbir otlaktan ve sudan menetmezler; Sırtını 
. korudu» derlerdi ki, HAMİ de budur. (1 ) 

Halbuki İlahi kanunda böyle bir şey yoktu. Bunlar 
kendi uydurmaları idi : 

«Allah, ne bahir:e, ne saibe, nıe vesile ve ne de hami diye 
'bir (hüküm) koymrumıştır. Ama küfrıed,enlıer Allah'a ya
lan uydurup iftira ederler. Ve çoklart d:a düşünmezler.» 
(al-Maide 103) 

Bu bahire, saibe, vasile ve hami adetlerini de ilk yer
leştiren, yine bir zaırnmlar Mekke'ye malik olan Amr İbn. 
Luhayy olmuştur. Bu adam hakkında Hz. Resul (S.A.) 
şöyle buyurmuştur «-- Ya Eksem (2) Amr İbn. Luhayy'ı 
gördüm. Maiyyetini ateşe çekiyordu. Senin ona, onun sa
na benzemesi kadar b[rbirine benziyen kimse görmedim.» 

U )  Kadi Beydavi cilt 2 .  s.  361 Keza bak Hamd i Yazır. Hak 
Dini Kur'an Dili c. 2, s. 1 82 3  

• ( 2 1  Sahabidir. 
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Eksem (İbn. al' Cavn al-Huza'i) «Yaresulallah, onun ba
na benzemesinin bana bir zararı var mı ?»  diye sordu. 
Hesulullah : «Hayır, dedi, sen mü'minsin o kafir. Çünkü 
o, İsmail Dinini değiştiren, putları diken, bahire, saibe, 
vasile v:e ham geleneklerini koyanların ilkidir.» (') 

«Bir d·e dediler ki, bu hayvanların karınlarında olan (yav
rular) - zanlarınca sırtları haram kılman bahirelerin, sai
hPlerin gebe oldukları yıavruları - sade erkeklerimize mah
sus olup, kadınlarımıza haramdır. Eğer (o yavrular) ölü 
ise o zaman erkek vıe kadın hepsi bunda ortaktır. (Böyle· 
dediler ve bu suretle, kadınlara yalnız ölüye iştirak ede-

bilmekten başka bir hak tanımıyarak zulüm ve hahı.ret 
ettiler.) Allah onlara bu tavsiflerinin cezasını verecekiir.>>o 

(el-An'am 139) 

0) İbn-i Hişam c. ı, s. 76 
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«Sekiz eş : Koyuncllan iki, keçiden iki. De ki iki erkeği mi 
haram kıldı, yoksa iki diyişi mi ? Yoksa iki dişinin rahim
lerinin ihtiva etmiş olduklarım mı '? Eğer doğru iseniz bir 
i1im ile bana habeır verin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De 
ki : «İki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi ? Yok
sa iki dişi:riin rahimlerinin ihtiva ettiklerini mi ? Yoksa 
Allah'ın size bu haramı emrettiğini gördıünüz mü ? Öyle 
bilgisiz, insanları azdırm.ak için uydurduğu yalıanı Allah'a 
isnıad ed·enden daha zalim kim olabilir ? Allah zalimleri 
sevmez ? De ki : bana vahyolunanlar içinde bu saydıkları

mzı yiyecek bir adama haram kılınmış bir şey bulamıyo

_rum. Ancak şunlar haramdır : Ölü, yahut dökülıen kan, 

yahut domuz eti ki, o şüphesiz pistir, yahut AUah'tan bıaş

kası kim: dara kalır, mecbur· olurs'a, azgın ve sınırı aşıcı 

o]mıyarak (yani diğ:er bir mecbur kalmışın elindekini al

madan ve yemekte zaruret sınırını aşmadan) yemesi ha

linde Rabbın Gafürurrahimdir.» (al-An'am : 143 - 145) 

Görülüyor ki İslamda her güzel şey helaldir. Sadece 
insanlara zararlı olan şeyler haram kılınmıştır. Yüce Al� 
lah, Resul-i Ekre:n' in vasfını zikrederken şöyle diyor : 
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«Onlar ki, kendi e1lerinde bulunan Tevrat ve İncil'de 

zikriıni buldukları, kendilerine iyiliği emreden, kötülüğü 
yasaklıyan, güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kı
lan ve Üzerlerinde 'bulunan (hurafe) zincirleri (ni) kırtp 
(kendilerini, fikri ve akli) hürriyete kavuşturan Ümmi 
Pcygamber'e tabi oldular, O'na inaındıla.r, O'nu takviye 
ettiler, O'na yardım ettiler ve O'nunla beraber inen Nur'a 
uydular. İşte onlar felaha erenlerdir.» (el-A'raf : 157) 

İslam Dini insanları bağlıyan zincirleri kırmıştır. 
Mümin, hem dünyadan, hem de ahiretten nasibini alacak
tır. «Bu dünya, mü'mine zindan, kafire cennet» (1) Ha
disi yanlış anlaşılmaktadır. Uhrevi hayatının yüksekliğine 
nispetle bu dünya, mü'mine zindan sayılabilir. Ama bu 
demek değildir ki, mü'min, bu dünyadan el çekip onu kii
fire bırakacak, kafir rahat edecek, mü'min sefalet çekecek
tir. Böyle bir fikir Kur'an'ın ve Sünnetin naslariyle taban 
tabana zıttır. Cenab-ı Hak'kın emri şudur 

--·-----

( 1 )  Tirmizi, C. 2, s. 52 ;  Ebü Nu'aym'ın Hilyetu'l-Evliyasında ve 
Sülemi'nin Tabakat-i Süfiyesinde ve ınu'teber mecmualar
da geçer. 



«De ki : Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve güzel rtzık
ları kim haram etti ? De ki : Onlar dünya hayatında iman 
edenler içindir. Kıyamet gününde is•e yaln1Z onlara mah
sustur. işte biz, bilen brr toplum için ayetleri böyle açıklı
yoruz.» (al-A'raf : 32) 

«Allah'ın sanıa verdiğinde ahiret evini ara, dünyadan da 
nasibini unutma, Allah sana nasıl ihsan etmişs·e sen de öyle 
ihsıan et ve yer yüzüınde fesat çıkarmağa uğraşma. Doğru
su Allah bozgunculuk edenleri sevmez.» ( el-kasas 77) 

Namaz kılmak n asıl bir farz ise çoluk çocuğun nafaka
sını temin için çalışmak da öyle farzdır. «Kişinin elinin 
emeğiyle kazanıp, kend.ine ve çocuklarına ve hizmetçileri
ne sarfettiği, sadakadır.» (1) 

Hz. Ali : «Dünyana öyle çalış ki sanki ebedi yaşıya
caksın ; ahiretine de öyle çalış ki sanki yarın ö�ceksin.» 
sözleriyle mü'minin yoluna ışık tutmaktadır. Ve nihayet 
«İki günü birbirine eşit olan kimse .aldanmıştır.» «Hiç 
kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir ye
mek yememiştir.» C) Hadisi, İslamdaki maddi ve mane
vi terakki aşkını ifadeye kafidir. 

G - CİNLER HAKKINDAKİ İNANÇLARI 

«Gerçekten bazı insanlar, cinlerden birtakım erkekle

ı·e sığınıyorlardı dıa oııları.n azgınlıklarını al"tınyorlardı.» 

(Cin suresi : 5) 

( 1 )  at-tarğib, c. 2, s. 5�:2 (İbnu Mace) 

(2) Aynı eser, c .  2,  s. 5�: 1 (Buhari) 
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Cin kelimesi Cins ismidir. . .  Tekili cinnidir. İncillerde 
ve diğer eski semavi kitaplarda zikredilegelmiştir. Avru
palı'l:arın Genie, Latinler'in Genius dedikleri de budur. 

Lugatçilerin ve tefsirlerin açıkladığına göre cin ke
limesi, bir şeyi örtmek anlamına gelir. Cenne : örttü, cun
ne : kalkan, cenin : henüz ana karnında örtülü bulunan 
çocuk veya kabir, cenan : içteki kalb, cenn.et : yeri örtmüş 
bağ ve bostan yahut duyulardan gizli bağ, cünun : akla 
örtülmüş perde yani delilik demektir. Bütün h� kelime
lerde duyudan gizli anlamı vardır. 

Cin, gözle görülmiyen birtakım varlıkların adıdır. 
Cinler, muhtelif şekillere girebilen, güç işleri yapma yete
neğine sahip, havadan veya ateşten yamtılmış akıllı ve 
gözle görülmez varlıklardır. Kur'.an-ı Kerim'in bildirdiğine 
göre cif!-ler, şeytanların başı olan İblis soyundan gelir · 

« (İblis) cinlerden idi. Rabbının emrine karşı geldi. Ş';m
di siz onu ve zürriyetini benim yerime kendinize dost mu 
tutuyorsunuz ? Oysa onlar size düşmandır . . .  » (el-Kehf 50) 

Ayet İblis'in cinlerden olduğunu h:aber veriyor. Fa
kat Cinler İblis'ten mi üremişlerdir, yoksa İblis mi cinler 
arasından çıkmıştır sorunu ihtilaf konusu olmuştur. İb
ni Abbas, İbni Mes'ud, İbni Müseyyib, Katade, İbni Cerir 
vs. gibi sahabi ve tabiilere göre cinler meleklerin bir çe
şididir; İblis de bunlardan gelmiştir. Bu görüşe göre cin
ler memleketlerden bir zümredir. Said İbni Cübeyr ve Ha
san Basri ise İblis'in meleklerden olmadığını, Adem nasıl 
insanların aslı ise İblis'in de cinlerin aslı olduğunu ileri 
sürmektedirler. Birinci görüş daha sahih kabul edilmek
tedir. İmam Nevevi de bu görüşü benimsemiştir. (1) 

( l )  Demiri Hayatu'l-Hayavani'l-Kubra, c. 1, s. ı 7 1  ve devamı, 
Mısır , 132 ı ;  İslam Ansiklopedisi, Cin Maddesi. 
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Ragıb'ın Müfredat'ta açıkladığına göre cin kelimesi 
iki manada anlaşılır 1) Duyulardan gizli kıalan bütün ru
hani varlıklara denir ki, bu taltdirde melekleri ve şeytan
lıırı da içine alır. Her melek cindir ama, her cin melek 
değildir. 2) Cin ruhani varlıkların hepsi değil, bir kısmı
dır. Ruhani varlıklar üç kısımdır : 

a) Hepsi hayırlı olan ruhaniler. Bunl.ar, Allah'ın em
r!nden hiç çıkmayan nıelekkrdir. 

b) Hepsi şerli olan ruhaniler. Bunlar insanları kötü
lüğe sevk eden şeytanlardır. 

c) Hem hayırlı sı, hem de şerlisi olan ruhaniler. İşte 
asıl cin denilince bunlar anlaşılır. 

Tabarani'nin rivayet ettiği bir Hadiste Hz. Peygam
ber (S.A.V. ) ,  cinleri üç sınıfa ayırmaktadır : «Bir kısmı
rıın kanatları vardır, :tıavada uçarlar. Bir kısmı yılanlar
dır. Bir kısmı da (insanlar gibi) konar, göçerler. Aynı 
mealde bir Hadis de Ebu'd-derda yoliyle gelir : «Allah 
cinleri üç sınıf yara ttı. Bir sınıfı yılanlar, akrepler ve arz 
haşeresidir. Bir sınıfı havada rüzgar gibidir. Bir snıfı da 
insanlar gibidir, hesap ve ceza göreceklerdir.» ( ' ) 

Gelen haberlerden anladığımıza göre cinlerin erkek 
ve kadını vardır. Asıl üzerinde durmak istediğimiz ve cin 
deyince hatırımıza ge1en, insanlar gibi olan cinlerdir ki, 
bunlar yer, içer, evlenir ve ürerler. (2) 

Cinler de mükelleftir. Hz. Peygamber, insanlara ol
duğu gibi cinlere de gönderilmiştir. «Ey cinler ve insan
lar topluluğu !» diye başlayan ayetler vardır. «Senefruğu 
lekum eyyuha's-sek,al3n : 'Sizin de hesabınızı göreceğiz ey 

0 )  Demiri, Hayat, c. 1 ,  s. 1 7 1  - 181 

(2) Aynı eser. 
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sekalan» (') ayetinde iki sekalden biri cinler, biri insanJ.ar
dır. Sekal ağırlık demektir. Yere ağırlık verdiklerinden 
veya günahlariyle yüklü olduklarından dolayı cinler için 
sekal tabiri kullanılmıştır. 

Cinlerin de müslümanı, kafiri ; iyisi ve kötüsü vardtr. 
Onlar da y.aptıkları işlerin karşılığını göreceklerdir. İyile
ri cennete, kötüleri cehenneme gidecektir. Cinlerin küfir 
olanına şeytan denir. Çoğulu şeyatinçlir. Kafir cinlerin 
başında baş şeytan İblis vardır (2) 

Kur'an-ı Kerim'de cinler hakkında başlı başına bir 
sure mevcuttur. Burada onların müslümanı, kafiri ; iyisi, 
kötüsü bulunduğu, Allah'a karşı hiç birinin bir etkisi ol
mayıp hepsinin aciz ve sorumlu bulunduğu, Allah'a inan
mışların onlardan korkmaması gerektiği, Peygamberin 
gönderilmesiyle cinlerin artık cehalet ve fetret zamanla
rında yaptıklarını yıapamadıkları, çünkü Hz. Muhammed' -
in gönderilmesiyle eskisi gibi gök haberlerini çalmak için 
yüksek yerleı;e sokulmadıkları, zira Üzerlerine ,ateşten kı
vılcımlar gönderildiği, hala kötülüklerin de devam etmek 
istiyenleri varsa da Allah'ın kudretine karşı onların bir 
tesiri olamıyıacağı, Allah'a inananlara bir zarar veremiye
cekleri, bilakis kendilerinin helak olup cehennem odunu 
olacakları, Kur'an'a inanmış cinlerin ise kötülüğe değil 
iyiliğe çalıştıkları, bu yüzden cinlerden korkulmaması, 
mescitlerde ve diğer yerlerde Allah'tan başka kimseye 
dua ve ibadet edilmemesi anlatılmaktadır. Yine Kur'an'a 
göre cinlerden bir gurup gelip Kur'an dinlemiş, müslü
man olmuş, milletlerine gidip onları imana çağırmış] ar
dır : 

( 1 )  Rahman Suresi 3 1 .  
(2 ) Hayatu'l-Hayavan, aynı sayfalar. 
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«De ki : CinlerıcJ..en bir gurup (Kur'an) dinleyip «Biz, 
hidayete sevk eden gayet güzel bir Kur'an dinledik de 
ona inandık. Bundan sonrıa ıarfak Rabbimize ortak koş
mıyacağız» dedikleri bana vahyolundu.» (1) 

Bur.ada cinlerin Kur'an dinledikleri açıkça ifade edil
mekle beraber Hz. Peygamber'in onları görüp görmediği 
ihtilaflıdır. Şöyle ki : 

1. İbni Abbas'tan rivayet olunduğuna göre Hz. Pey
gamber cinleri görmemiş ve onlara okumamıştı. Ancak 
b: rkaç arkadaşiyle Ukkaz çarşısına giderken N ahle deni
lt>n yerde sahalı namazını kıldıkları esnada okuduğu 
Kur'an-ı, cinler dinlemişti. O sıralarda şeytanlar, gök ha
berlerini alamaz olmuşlar, Üzerlerine ateş�n kıvılcımlar 
saldırmıştı. «Her halde yeni bir şey oldu ki, sizinle gök 
haberleri arasına gerildi. Yerin doğusuna, batısına gidin 
bakın bakalım o olay nedir ?» demişler ve bu sebeple do
ğuyu batıyı araştırmağa başlamışlardı. Tihame tarafına 
giden takım, Hz. Peygamber'in, Nahle'de sabah namazını 
kılarken okuduğu K ur'.an-ı işitince dikkatle dinlemişler 
ve «İşte bu, size gfü: haberine perde olan .» demişler ve 
::>radan milletlerine ;�idip «Ey kavmimiz, biz hiday�te 
sevk eden gayet g üzel bir Kur'an dinledik de ona inan
dık. Artık bundan sonra Rabbimize ortak koşmıyacağız» 
diye haber vermişlerdi. Yüce AU.ah Cin suresini indirmiş, 
onların Kur'an dinlemelerini peygamberine vahyetmiştir. 

2. lbni Mes'ucl da şöyle diyor : Peygamber (S.A.V.) 
«Ben cinlere Kur'an okum1akla emrolundum. Beraberim-

( 1 )  Cin Suresi 1 - :ı 
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de kim gelir ? dedi. Herkes sustu. İkinci kez söyledi, yine 
sustular. Üçüncü kez söyleyince ben «Abdull'ah, berabe
rinde gelirim ya Resiilallah» dedim. Bunun üzerine kalk
tı, İbni Ehi Düb Şi'bi'nin yaınındaki Hacun'a gelince çev
reme bir hat çizdi, «Bunu gıeçme» dıedi. Kendisi Hacun'a 
doğru gitti. Derhal keklikler gibi ıüzerine uçuştular. Zut 
erkekleri gibiydiler. Kadınlar gibi tef çalıyorlardı. Niha
yıet O'nu sardılar, gözümden kayboldu. Hemen kalktım, 
bana eliyle otur diye işaret etti. Sonrıa Kur'an okumağa 
başladı. Gittikçe sesi yükseliyordu. Hepsi yere yapıştılar. 
O derece ki, seslerini işitiyordum da kendilerini göremi
yordum. Sonra Hz. Peygamber hana dönünc,e «Gelmek is
tedin değil mi ?» dedi. «Evet ya Rıesulallah» dedim. «Gel
men gerekmezdi. Onlar cinler. Kur'·an dinlemeğe geldi-
1,cr, sonra da kavimlerini uyıaı·mak üzere döndüler. Ben
den azık istediler, ben de onlara kıemiği azık yaptım. Ke
mikle deve gübresiyle kimse taharetlenmesİın» buyurdu. 

İbnu Mes'ud (R.A.), bu hususta daha yetkilidir. Zjra 
hadise, hicretten takriben bir buçuk, iki yıl önce, Mi'raç'
tan sonra olmuştur. Yalnız bu iki rivayeti bağdaştırmak 
T.!"!Ümkündür. İbni Abbas, bu sure vahyoluncaya kadar 
Peygamber'in, cinleri görmediğini söylüyor. Bundan son
m da görmedi diye bir şey söylemiyor. İbni Mes'ud ise 
Peygamber'in, cinlere Kur'an okumak için emir alıp on
lara Kur'ıan okuduğunu .anlatıyor, bu sureden bahsetmi
yor. Demek ki, önce cinlerin Kur'an dinledikleri bu sure 
ile vahyedilmiş, daha sonra da Hz. Peygamber'e, bizzat 
gidip onlaııa Kur'an okuması emredilmiştir. (1) 

Tabe·rani aynı mealde bir Hadisi Zübeyr ibnu'l-Av
vfım'dan nakleder. Zübeyr, Hz. Peygamberle · beraber git
miş, Hz. Peygamber ona bir yerde durmasını emretmiş 

( 1 )  Hamdi Yazır, Hak Dini Kur·an Dili, c. 7, s. 5381 - 5394 
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ve etrafına bir çizgi çizerek burayı geçmemesini söyleyip 
cinlerin arasına gitmiş. Sabaha kadar onlara Kur'an oku
muş, döndüğünde bunların Nusaybin cin hey'eti olduğu
r..u, Kur'an dinlemek üzere geldiklerini, kendisinden azık 
istediklerini, kendisi de onlara kemik ve d.eve gübresini 
azık tayin ettiğini söylemiş. (1) 

Cinlere Kur'an okuma olayının birkaç defa tekerrür 
ettiği. anlaşılıyor. Bütün bu olaylar, bize cinnin var .ol
duğunu isbat eder. Mu'tezile cinni kabul etmez. İnsanla
rın azgınları cin ve şeytandır der. (2) Kur'an-ı Kerim'in mü
teaddit yerlerinde isminden bahsedilen, hakkında sure 
inmiş bulunan bu ruhani varlıkların inkarı, ehli sünnetçe 
mümkün değildir. Görülmiyen her şeyin inkar edilmesi 
isabetmez. Çevremizde nice varlıklar var ki bu gözümüz 
onları görmeğe yeterli değildir. 

Cinler latif cisimlerdir. Görülebilirler .ama kesafetle
ri olmadığı için elle tutulmazlar. Adeta ışık gibidirler. «Ü 
(şeytan) ve kabilesi, sizin onları göremiyeceğiniz yerden 
sizi görürler.» C) ayetine dayanarak İmam Şafii, cinni gör
düm diyenin şehadeti kabul edilmez demiştir. Demiri, 
Şafii'nin bu sözü, cbl.erin, asıl mahiyetleriyle görülemi
yeceği manasında anlaşılabilir. Çünkü çeşitli şekillere gir
miş cinleri sahabilerden ve başka kimselerden görenler 
çoktur der ve buna dair örnekler verir 

Hakim'in Müst.edrek'inde anlattığına göre Safvan 
İbnu'l Muattıl es-Submi, hacc için birkaç arkadaşla gi
derken Arac denilen yerde bir yılanın çırpınıp öldüğünü 
görmüşler. İçlerinden biri yılanı bir hırkaya sarıp çukura 

O )  Demiri, Hayatu'l-Hayavan: 
( 2 )  Zekeriyya ibn Muhammed al-Kazvin i,  Aca'ibu'l-Mahlılkat, 

Hayatu'l-hayavii n kenarın da, c. 2, s. 162, Mısır, 1321  
(3)  A'raf Suresi 2 1  
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defn etmiş. Mekke'ye geldiklerinde Mescidi Haram'm k:>,
pısında duran bir adam, o gömdüklerinin, Hz. Peyg.am-· 
ber'den Kur'an dinliyen dokuz kişiden Amr İbn Cabir 
isimli Cinni olduğunu söylemiş. (') 

Osmaniye'de Yedek Subay iken nöbetçi olduğumuz 
s;rada oturur sohbet ederdik. Söz cin meselesine temas 
etti. Ben bildiğim kadarını anlattım, Bir Üstteğmen ar
kadaş da bir çadırda yattığı sırada cinleri gördüğünü, bu
nun bir yanılma veya sanı olmadığını anlattı. Çok muh
t.erem bir zattan da birkaç defa cinlerle karşılaşmış bu
lunduğunu dinledim. Bazı insanlar bu yıaratıklarla karşı
laşırken Hz. Peygamber'in sık sık karşılaşmış olması uzak 
görülemez. Muhaddisler, Hz. Peygamber'in cinlerle altı 
kne görüştüğüne kani olmuşlardır. 

İmam Gazali, melek ve şeytanın bir gerçek, bir d e  
başka suretlerde görünen şekli olduğunu, Gerçek şekille
rinin ancak nübüvvet nuriyle görülebileceğini; Cebrail'in 
ekseriya insan şeklinde geldiğini; şeytanların da insan 
şekline bürünerek bazı mükaşefe erbabına göründüklerini 
söylüyor. (2) 

Hayatu'l-Hayavan'da bazı cinlerin, insanlardan bazı 
erkek veya kadınlarla evlendiklerine dair misaller oldu
ğu gibi bu evlenmenin caiz olup olmadığı hakkında mü-

( 1 )  Hayatu'l-Hayavan, c. 1, s. 174; Ahmed İbn Ali, al-İsabe n 
Temyizi's-Sahabe, c .  2, s. 527-28. Bu olayı değişilc şahıslar ar -

latırlar. İsabede varyantları sayılır. Ama hepisinin birleştii:t 
nokta Bir yılanın çırpınaralc öldüğü veya kanlar içinde 
ölmüş bulunduğu, bunu birisinin gömdüğü ve bu gömülenin, 
Hz. Peygamber'den Kur'an dinlemiş bulunan Ambr ibn Cab'..r 
olduğudur. Baverdi, Hakim, Tabar8.ni, İbnu M12rdü.ye Ha 
klm-i Tirmizi bunu kaydetmişlerdir. 

(2 )  İmam Gazali İhya'u uııimi 'd-din , r: 3, s.  5 3 ,  Mı sır .  1 387/ 1 9G7 
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n akaşlar da serdedilmiştir. Bunların ne derece doğru ol
duğunu bilemiyoruz. Psikolojik bir olaydır. Demiri, <-iyi 
bir insan gördüm. Birbiri ardından dört defa cinlerle ev
lenmişti» diyor. (1) 

Yukarıya kaydettiğimiz Hadis'in ifade ettiği üzere cin
lerin insanlar gibi yaşayıp üreyen ve ölen bir kısmı mev
cuttur. Bunların ömürleri insanlarla kıyaslanamıyacak de
recede uzundur. Hatta Usdu'l-ğabe'de yer alan bir rivaye
t.e göre ta Adem'in oğulları Habil ve Kabil zamanından 
Hz. Peygamber zamanına kadar yaşamış. önce kafir oldu
ğu için kötülükler yaparken sonra müslüman olmuş ve 
Hz. Peygamberle görüşmüş Hametu'bnu'l-Heysem isimli 
bir cinden bahsedilir. (2) 

Cinler uzun yaşamalarından ve latif cisim cılmaların
dıan ötürü yer yüzünde geçmiş birçok olayları bilirler. 
Bilgileri insanlardan fazladır. İnsanların yapamı yacakları 
i�leri yaparlar. Nem! suresinde Belkis'in tahtını, Cinden 
bir ifritin, Süleyman (A.) oturduğu yerden kalkmadan 
Seba'dan oraya getirebileceği anlatılır. (°) Hatta cinl.er Re
sulullah devrinde şu yıldızların kapladığı En Yayın Gök'ü 
geçip Mele'i A'ladan gayb haberleri çalmağa yeJ.tenmişler 
ve atılan ateşten ve bakırdan kıvılcımlar durdurulmuş
lardır. Rahman Suresinde : «Ey cinler ve insanlar toplu
luğu, eğer göklerin ve yerin derinliklerine geçebilirseniz 
varın g.eçin. Bunu ancak yetki ile yapabilirsiniz . .. İkinizin 
ele üzerinize ateşten ve bakırdan kıvılcımlar gönderilir, 
m uvaffak olamazsınız.» (') buyuruluyor. 

Burada «aleykuma» yani iki cemaat üzerine kıvılcım
J;ır gönderilir ifadesi, her iki topluluğun da göklere tır-

O l  Hayatu'l-Hayava. n ,  s. 1 7 9  

( 2 )  Aynı eser. 

( 3 )  Neınl Suresi 

( 4 )  Rahman Suresi 3 3 ,  35 

67 



manacağını gösterir. Cinler ta Hz. Peygamber devrinde 
haberler çalmak için göklere tırmanmışlar ve ateşten kı
vılcımlarla karşılaşıp geri çevrilmişlerdi. Bugün insanlar 
da tırmanıyorlar. Bu, Kur'an'ın bir mucizesidir. Ayette ön
ce cinlerin sonra insanların zikredilmesi, bu işe önce cin
lerin, sonra insanların çabalıyacağına işaret eder. Tabii 
insanlar da bir noktıada duracıaklardır. En sür'atli vasıta 
ile göğe tırmanılsa bile yine güneş sistemi dışına çık:na
ya insan ömrü yetmez. Gitseler de onlarda güneşten ve 
diğer ateşli yıldızlardan gelen ateşlerin hareketinde ·erir
ler. 

Hasılı cinler, insanların bilmedikleri birtakım şeyleri 
bilirler. Şimdi çağımızda rağbet gören ruh çağırma 
olaylarında da cinlerin rol oynadığı muhakkaktır. Cinlerin 
kafirleri olan şeytanlar, insanları aldatmak için kendUe
r;ni ruh diye, hem de bir velinin ruhu diye takdim etme 
fırsatını fevt ederler mi hiç ? Şeytanların telkin yolu pek 
fazladır. Rahmani taraftan gelmeği tercih ederler. Ruh 
çağırma yolu onlıar için güzel bir fırsat. Nasıl olsa orada 
bulunanlar, gelenin yüksek bir ruh olduğuna inanmışl ar
dır. O halde ne söylense, ne telkin edilse yutulacaktır. 
Şimdi acaba 20 nci !asırda kendimizi böyle olaylara kap
tırıp iradeden yoksun bir hıale gelmekle, 15 asır önceki 
cahiliyye araplarının yaptığı gibi cinleri w�ya şeytanları 
ştmartmış olmuyor muyuz ? 

Görülüyor ki, cin vardır. Araplar da buna inanıyor
lcırdı. Ancak onların y anlış tarafları ,cinleri ilahlaştırma
ları idi. Arap- müşrikleri de Sabiiler, Süryaniler, Keldani
ler, Yunanlılar ve Romalılar gibi cinleri çeşitli şekillerde 
ilahlaştırmış, onların tasvirlerini . yapmış, şerlerin�n ko
runmak, hayırlarına ulaşmak için onları tesir altında bu
lunduracak çeşitli büyü, ve tılsım yollarına başvurmuş-
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lardı. Böylece üllıhiyyette cinni, Allah'a ortak etmiş, O'ndan 
bir parça saymış oluyorlardı : «Cinni Altah'a ortak say
dıLar.» (Al-An'am : 100) ,  «Allah ile cinler arasında bir 
nesep tasladılar.» (as-saffat : 158) , «ve insanlardan bir takım 
erkekler, cinlerden birt:akım erkıeklere sığınıyorlardı d·a 

onların azgınlıklarnıı artırıyorlardı.» (el-cinn : 6) S,efere 
giden adamların geceyi geçirecekleri bir dereye gelince 
«Ben bu gece bu derenin içinde olan şeylerden, bu dere
nin cinlerinin reisine sığınırım.» demesi (') tevhid inancı
na aykırı olduğu gibi üstelik kendilerine böyle yüksek de
ğer verilmesi, cinleri de şımartıyordu. İnananın yegane 
dayanağı ve sığınağı Allah'tır. O'na nığınırız. «Bismillahil
lezi ıa yedurru ma'a ismihi şey'un fi'l"'\ardı we-la fi's-sema'i 
va hu va's-semiu'l-alim. = İsmiyle beraber ne yerde ve ne 
de gökte hiçbir şey zarar veremiyen Allah'ın adiyle başla
rım. O, işitici ve bilicidir.» «HasbunaUahu Wa ni'mel-wakil, 
ni'mel-ma.wla wa nii'maın' nıasir. = Allah bize yeter, O, ıne 
güzel v•ekildir ve O, ;ne güzel dost ve ıne güzel yardımcı
dır.» (2) 

( 1 )  Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, s. 5381 - i394 
<2)  İbn-i füşam, cilt 1 .  sayfa 206 
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l k i n c i  B ö l ü m  





MÜCADELENİN VE İTİRAZLARIN BAŞLAMASI 

Resul-i Ekrem ilk vahyi aldığı sırada gizli ve aşikar 
Hakk'a davet ediyordu. Kendisine daha çok, gençler ve 
zayıf tabakıa inanıyordu. İnanmıyanlar da O'nun bu da-. 
vetine karşı koymuyordu. Sokaklarda toplanti yerlerinde 
hep o�ndan bahsediliyor, geçerken parmakla gösteriliyor
du : «İşte Abdulmuttalib'in gökten haber getiren çocuğu» 
diyorlardı. Nihayet Resul-i Ekrem, kavmini uyarma ile 
emir aldı «Wa 'anzir aşırataka'l akrıabin = Yakın akra
banı uyar.» (aş-şuara : 214) ayeti nazil olunca Resul-i Ek
rem : «Ey Abdülmuttalib'in kızı Safiyye, ey Muhammed'in 
kızı Fatıma ve ey Muttalip oğulları, ben sizi AUah'tan kur
taramam. Benim malımdan ne isterseniz isteyin ama ben 
Allah'tan sizin için bir şeye malik değilim.» (') dedi ve 
Safa dağına çıkıp seslendi : 

- Ey Kureyş ! 

Kureyş : 

- Muhammed Safü'dan çağırıyor, diyerek ortaya top
landılar. Allah'ın Elçisi hitaba başladı : 

- Size şu da!{ın ,eteğinde bir sürü var desem, bana 
inanır mısınız ? 

- Evet, sen bizce maznun değilsin. Senden yalan 
ç:kmamıştır. 

( 1 )  at-Taberi Camiu'l-:Beyan, cilt 19, s. 66 
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- Al1ah bana yakın akrabamı uyarmamı emretti. 
Siz de benim yakın akrabamsınız. Sizi şiddetli bir azap 
ile korkutuyorum. «Allah'tan başka ilah yoktur.» deme
dikçe size ne dünyada bir fayda, ne de Ahiretten bir na
sip vadedemem. (Böyle deyiniz ki) Rabbinizin huzurun
da size şehadet eeleyim. Bu kelimeyi söylerseniz, Arap 
size tabi olur, Acme size boyun eğer. 

Ebu Lehep : 

- Elin kurusun, yuh sana, bizi bunun için mi ça �ır

dın ? Diyerek hakaret etti ve oradakileri dağıttı. Allah 
Ebu Lehep hakında T�bbet Suresini indirdi : «Yuh oldu 
iki eli Ebu Leheb'in, kendi de yuh. Ne malı fayda verdi 

ona, ne kazandığı. O, bir alevli ateşe yaslanacak. Ka,nsı 
da odun hamalı olarak, Gerdanında bir ip ki fitillisin
den». (Lehep Suresi) (1) 

Amcası Ebu Le�p ve kansı Üınm-ü Cemil, Resulul
lah'ın en azılı düşmanlarından idiler. Bu kıadın diken 
toplar, Allah'ın Elçisinin geçtiği yollara atardı. Bu yüz
den bu kadına (Hammalete'l - hatab = Odun hamalı) 
denmiştir. Veya bu kadın koğuculuk yıaptığı, Allah'ın elçi
sini fena sözlerle incittiği için bu vasıfla tavsif edilmiş
tir. (") 

Rabia İbn. Ubbad diyor ki : «Ben genç bir çocuktum, 
babamla b�raber Mina'da bulunuyorduk. Bir adam ka
bileler arasında durmuş : «- Ey falan oğulları, ben Al
lah'ın Elçisiyim. Allah'ın Resulü size Allah'a ibadet etme
nizi, O'nıa ortak koşmamanızı, bu taptığınız putları bırak-

(1) İbn-i Sa'd, at-Tabakat al-Kubra, c. 1 ,  s. 184 ; Taberi tari.hu'l 
Umeıni va'l-Mulük, c. 2, s. 64, 86, Caetani c. 2, s. 233.  Ta
beri Camiu'l-Beyan c .  1 9  s. 66 - 69 

(2) at-Taberi, Camiu'l-Beyan c .  30 s. 192 - 3 

74 



manızı, kendisine inanıp onu doğrulamanızı, Allah'ın be
ni memur ettiği vazifeyi yerine getirmem için bana yar
dım ·etmenizi errırıediyor .. » diyordu. Arkasından da şid
detli, sinirli, iki örük saçı bulunan ve üzerinde Aden elbi
sesi olan bir adam «Ey falan oğulları, bu Lat ve Uzza'yı, 
Benu Malik'ten, Cünd'den olan andlılarınızı, getirdiği 
bid'at ve dalaletle boyunlarınızdan atmak istiyor. Ona 
uymayın, onu dinlemeyin.» diye haykırıyordu. Babama : 
«Bu peşinden gidip, ötekine mani olan adam kimdir ?» 
diye sordum; «Amcası Abdul'-Uzza Ebu Leheb İbn. Abdil
muttalip'tir.» dedi. (1) Ebu Lehep Bedir'den birkaç gün 
sonra keder etti, çiçeğe yakalandı ve çiçekten öldü. Ölüsü 
üç gün terk edilmişti., çok funa kokmuş olduğundan 
kimse defn edemedi. Nihayet bir Sudan'lıyı tutup defnet
tirdiler. (") 

Artık Hz. Muhammed Aleyhisselam Al1ah'ın birliğini, 
Kureyş'lilerin Allah'tan başka taptıklarının batıl olduğu
nu, müşrik olarak ölen babalarının helak olmuş bulun
duğunu söylüyordu. Kureyş'in tanrılarına hurafelerine 
dokununca Hazret-i. Muhammed (S.A.) e karşı düşman
lık ilan ettiler. O'nunh ve O'na inananlarla alay edip, za:vıf 
müslümanlara en ağır işkence ve hakaretleri reva görü
yorlardı. Resul'ün ashabından bir kısmı Habeşistan'a git
ti . Kendisi de her türlü cefaya, güçlüklere göğüs gererek 
balkı İslama çağırdı. Allah O'na Amcası Ebu Talib'i des
tek etmişti. Ve bizzat muhafızı Allah'tı : 

( 1 )  at-Taberi, Tarlhu'l -Umemi va'l-MulUk, c. 2, s. 83 
(2) Kadl Beydavl, c. 2. s. 664 
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«Ey Peygamber, sana Rabbinden indirileni tebliğ et, eğer 
bunu y,apmazsan risaletini tebliğ · etmemiş olursun. Allah 
seni insan1ardaın koruyacaktır.» (1) Resulullah'tan riva
yet ediliyor : «Allah beni elçi gönderdi, bu iş bana güç 
geldi. Allah bana «Eğer risaletimi tebliğ etmezsen sana 
azabederim.» dedi ve beni korumayı tekeffül etti. Bu işi 
yapmağa kendimde kuvvet hissettim.» Hz. Enes'ten riva
yet edildiğine göre de : Resulullah (S.A.) bekleniyordu. 
Bu ayet inince bulunduğu yerden başını çıkarıp; «Ey in
sanlar, artık gidiniz, Allah beni insanlardan korudu .. . » 
buyurdu. (2) Kureyş baktılar ki bunun önüne geçmek 
imkansızdır, bu defa tuttular, hileler, tuzaklar kurmağa; 
yalan ve iftiralar uydurmağa koyuldular. O'na sihir, ke
h['_net, delik isnadettiler; şair olduğunu söylediler. O'
nunla görüşüp de müslüman olmasından korktukları 
kimselerin, O'nunla görüşmesine mani olmağa çalıştılar . (') 

KUR'AN-I KERİM de onların isnat, iftira ve itirazla
rına en veciz ve beliğ bir ş.ekilde cevap veriyordu. Bu 
itiraz ve isnatları, yapan kimselere ve konularına göre 
tasnif edecek olursak şöyle sıralamamız gerekecektir : 

A - İtiraz edenler : Müşrikler, Yahudiler, Hırısti
yanlar, münafıklar. 

B - İtiraz konuları : Tevhidi inancı, Resul'ün şah
siyyeti, Ahiret inancı, Kur'an-ı Kerim. Şimdi bunları sı
rasiyle görelim : Bunları gözden geçirince anlıyacağız ki 
q zamanın cahil insanları ne isnat ve itirazlar ileri sür
müşlerse, bugünün kendilerini münevver sanan alimle
Leri ( ! )  de aynı şeyleri ileri sürmektedirler. Ve Kur'an-ı 
Kerim bunlara da aynı belagatle cevap vermektedir. 

( 1 )  al-Maide : 67 

(2)  Kadi Beydavi c. ı ,  s. 349 
(3) at-Taberi, Tarihu'l-Umem-ı Va'l-Mullfık c. 2, s. 
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A - ALLAH'IN BİRLİGİNE İTİRAZLAR 

1. Müşriklerin tevhide karşı durmaları : 

KUR' AN müşriklerin uydurmuş bulundukları yasak
ları ,  hurafeleri reddedip Allah'ın birliğini ve her şeyin 
O'nun elinde bulunduğunu ifade edince müşrikler : «M�
dem ki Allah'ın takdiri haricinde bir şey yoktur, o halde 
bu bizim yaptıklarımızı da O dilemiştir. Binaenaleyh bu 
yaptıklarımız neden kö�ü olsun ? Allah'ın iradesine uygun
dur. Allah nasıl diliyorsa işler öyle cereyan ediyor. Bizim 
suçumuz, bizim günahımız ne ?» şeklinde karşı koydular. 
Evet Asr-ı Saadet'in cahil putperestleri böyle diyorlardı. 
Ve bunu alay olsun diye söylüyorlardı. Kur'an, onların 
bu sözlerine değiniyor 

/ ,,,,. 1 ,.__... / ıO. / ...-:: .............. j�dcGl:ı �l�L� \�l�:.� ı�)J Jjj�� 
- � - - . ' 

J, ....-: ). D _ ,........_.. ,......f -, .....- , -::: 
{� . . . z_yı c) -0 � :ı (_/' \.:.: _;.... ::J;  L· � l ı � ; 

>...,.,,) ,_... ' - / � 

c,Ve şirk koşanlar d;ediler ki «Allah dileseydi, ne biz, nede 
babalarımız O'ndan başka bir şeye ibadet etmezdik. On
d.an ayrı olarak bir şeyi haram kılmazdık.» (an-Nahl : 35) 

Sonradan cebirciler, daha başka adlar altında türi
yecek olan İslamın ruhuna aykırı fırkalar ve nihayet bu
günün yarı aydın, dini küçümsiyen birtakı m din düşman-· 
ları da ıaynı şeyi söyliyeceklerdi : «İnsan rüzgara kapılmış 
bir yaprak. İlahi irade ne tarafa eserse onu o yöne sürük
ler. Günah nedir ? AUah'ın günah ve azap ile işi yoktur. 
Allah dilemese hiçbir iş olmaz . . .  » şeklinde düşünüyor, 
emr-ü nehyi kaldırıyo r, sorumsuz bir insanlar güruhu ta
s.avvur ediyorlar. Böy1e olacağını zaten Kur'an haber ver
mektedir : 
«Şirk koşanlar, diyı�cekler ki : Allah dileseydi, biz de ba
balarımız da şirk km1mıazdık. ve bir şeyi haram kılmaz-
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el.ık. Onlardan öncekiler de böyle yalanladılar da ınihı;ıyet 
azab�mızı taddılar. De ki : Yanınızda bir bilginiz var mı 
ki o bilgiyi bize çıkarıp (izah edesiniz.) siz ancak zanna 
tabi oluyorsunuz. Ve siz ancak atıyorsunuz.» (al-An'2.m : 
148) 

Yani ya Muhammed, putları Rablarına eş koşan, bir
takım ekinwri, hayvanları kendilerine haram sayıp «Al
lah dilese biz de babalarımız da şirk koşmaz ve bir şeyi 
haram etmezdik» diyenlere de ki : Allah'ın bu yaptıkla
rınıza razı olduğuna dair elinizde kesin delil var mı ? O 
halde o delillerinizi bize gösterin. Ey müşrikler siz an cak 
zennediyorsunuz. Batıla dalıyorsunuz. Elinizde ne bir de
lil, ne yakin vere�ek bir bilgi var. 

Bu düşünce yanlıştır. Zira her şeyi Allah dilemiş, Al
lah takdir etmiştir. Ama bu arada insanlara da bir irade 
vermiştir. Ezelde insanları mümkün bir daire içerisinde 
serbest bırakmıştır. Dünya'ya geldiklerinde kendi ira de
lerini nasıl ve hangi tarafa kullanacaklarını bildiği i;;in, 
yine ezelde insanın fi'lini, insanın kendi 
çizmiştir. Bu takdir, Allah'ın dilemesiyle 
dilemesiyle olduğundan, insan mes'uldür. 

iradesine g öre 
değil, insanın 

Allah'ın iradesi iki türldür : Tekvini irade, teşrii ira
de. Tekvini iradenin taalluk ettiği her şey olur. Bunda 
insanın bir rolü yoktur. Teşrii irade; Allah'ın rızası de
mektir. Bunun taalluk ettiği her şeyin olması gerel<;mez. 
Kulun elindedir. Dilerse rıza tarafını alır, dilerse rız:=mm 
aksini seçer. Kul, vücut makinesinin şoförüdür. DilPn:e 
:mu seiamette yürütür, dilerse uçuruma yuvarlar. ;'şte 
Cenab-ı Hak bu manaya işaret etmektedir. (1) 
( 1 )  Goldziher'in eserini, al-Akide Wa'Ş-Şari'a fil-İslam aci i yle 

Arapçaya çeviren zat şöyle diyor «İlk Müslümanlar h<tyır 
ve ihtiyar meseiesiyle uğraşmaktan müstağni idiler. :�ğri 
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büğrü olmıyan bir caddeden gidiyorlardı. Bu meseleyi tetki
ke bile önem vermiyor, gidecekleri Ahiret hususunda dini ör
nek alıyorlardı. Bundan dolayıdır ld kuvvetleri ve otorite
leri, hakimiyetleri genişledi. Sözleri geçer oldu. Fakat müs
lümanlar, sonradan hayır ve ihtiyar, kaza ve kader meselesi
ne dalınca bunun güçlükleriyle karşılaştılar. Aralarında ih
tilat belirM. Mü'rninler bunu hidayete ve gerçeğe uygun 
bir şekilde çözdüler. Nasları telif ettiler Sevap ve ceza, 
insanın irade ve seçmesine bağlıdır. Aklı başında olan her
kes.insan iradesinin varlığını kabul eder. Allah insana fi'lirı 
vesile ve aletlerini vermiş, yolunu düzenliyecek aklı kafa
sına yerleştirmiştir. Hayrı şerre tercih etmesini de insan
dan istemiştir. Bu hayatta insanı men veya cebreden kimse 
yoktur. Bununla lıeraber dinde gelmiştir ki - Alden de sa
bittir insanın amelleri ezelde Allah'a malı1mdur. Ve Al
lah'ın iradesi, esasen mevcudolan bu amellere taalluk eder. 
Allah, bunları kulların ellerinde yaratır. İşte bu. kazadır. 

Fakat Allah dilemiştir ki insanların amelleri, istidatla
rma ve kendilerini amele sevkeden - ne olduğunu bilmedik
�eri - iradelerine göre olsun. Kader insandan gizlidir. Eğer 
insan, ezelde Allah'ın kendisi için ne takdir ettiğini bilse, 
ve o bilgisine göre fi'li yapsa, idi; bu, Allah'a karşı bir hüc
cet olabilirdi. Küffar hakkında Allah'ın «Hatamallahu 
al:l Kulubihim wa ala sam'ihim wa ala 'absarihim ğişawa
tun ... = Allah kalblerini, kulaklarını mühürlemiştir, gözle
rinde de perde vardır.» (al-Bakara 7) ayeti de böyle anla
şılıyor. Çünkü on lar kendi isteklerine göre küfrü seçtiler. 
Allah da onların seçmelerini diledi. Burada kelii m. temsi.l 
kabilindendir (al- Akide Weş-şeri'a fi'l İslam, s. 79, alt not.) 
Resulullah (S.A.) bu mesele ile uğraşmayı menetmiştir «Ey 
kavim, eski ümmctkr, peygamberlerine ihtilaf etmek ve ki 
tabın bazısını diter: iıe vurmak gibi hareketlerle saptılar. 
Bu Kur'an, birini diğerine çarpmanız icin indirilmemi:o;tir. 
Binaenaleyh onfüm bildiğinizle amel edin, size müte�abih 
gelen (ayetlere) de iman edin». 

Goldziher de şunları yazmaktadır «Kur'an'da (Dalle = s<J.p

tı) ve (adelle = saptırdı) ve buna benzer kelimelerin geçti-
ği çeşitli ayetler vardır. Buniardan biri «fa.'inna'llahu 

79 



80 

yadılluman yaşa'u we yahdi man yaşa' = Şüphesiz .. Mlah 
dilediğini saptırır, ve dilediğini doğru yola sevk eder.ı· Bu 
hükümler Allah'ın, dalalet sahiplerini doğrudan doğruya 

kötülük ve şer yoluna bıraktığı anlamına değildir. Çünkü 
(Dalla) kelimesi insanı saptırmak manasına değil, onu sap
kınlığında terk etmek manasınadır. Yani ona aldırış etme
mek demektir. Nitekim «We nezerubum fi tuğyanihim ya'

mahun = Onları bırakırız, azgınlıklarında dalıp gitsinler.ıı 

(el-An'am 1 10)  demiştir. Çölde yalnız başına seyahet eden 
seyyahın halini düşünebiliriz. Kur'an'ın hüda ve dalal ta
birleri bu düşünceden doğmuştur. Mesela seyyah, sınırı ol
mayan ve sonunu bilmediği bir çöl içinde sapar, kaybolur. 
«Allah insana maksadına ulaşmak için doğru yolu haber 
verir. Allah'ın rahmetini arıyan kimseyi, imanının üstün
lüğü sayesinde Allah hidayetle mükafatlandırır. Bunun ak
sine kötü amel sahibi günahkar insanı rahmetinden mah
rum bırakır. Ona kurtarma elini uzatmaz. Kötü yola bizzat 
Allah sokmamakla beraber, onu o halden kurtarmak için 
de elini uzatmaz. Çünkü o, bunu arzu etmemiştir. Günah
karlardan bahsederken <amiye = Kör oldu) ve (tahabbata 
= kötü bir hale düştü) kelimelerinin manası da böyledir. 
Onlar görmüyorlar. 1\19.ksatları ve ulaşacakları bir hidayet
leri olmadan yürümeleri gerekmektedir. Mürsitleri yoktur, 
zaruri olarak dalalete koşmaktadırlar. «Kad ca'ekum 

bas:iiru min rabbikum femeı:ı absara ·fe linefsihi wa men 

amiye fe aleyhi\ = Rabbinizden size basiretler geldi. Gören 

kendi için görür ; kör olan da kendi aleyhine kör olur (gör

mez» (el-An'am : 104) . Çünkü sapıtan kimse kendine tak
dim edilen nurdan istifade etmek istemiyor : 

«Muhakkak biz sana insanlar için Kitabı hak ile indfLrdik. 

Artık doğru yola gelen, kendi için gelir, sapıtan da kendi 

aleyhine sapıtır.» (el-An'am 41) 

«İnsanı kendi haline bırakmak ve Allah'ın rahmetini on
dan menetmek . . .  İzledikleri yolda Allah'ın rahmetini arzu 
etmiyenler hakkında Kur'an'da hakim olan düşüncedir. Al
lah «Onlar O'nu unuttuklarından dolayı Allah da o kafir

leri unuttu» (at-Tavbe : 67, al Casiye 34) dediği zaman bu 
düşüncenin tabii bir sonucudur. Allah günahkarları unu-



tur ; yani Allah onların işlerini kurtuluş ve hidayet, husus
larını düşünmez. Çünkü hidayet, iyilere, vermeği layık gör
düğü bir mükafattır. «Allah zalimlere hidayet etmez» (at . 
Tavbe 1 09) . 

(<:&:vet Kur'an'da «men yudlilillahu fema lehft min sebil = 
Bir kimseyi Allah saptırırsa artık onun için bir yol yoktur.» 

Caş-Şüra 46) , «wamen yudlilillahu fema lehu nıin had = 
Bir kimseyi Allah saptırırsa artık onun için bir hidayet eden 

yoktur». (Gafir :!3 )  ayetleri vardır. Fakat bu ayetlerin 
hepsinde ceza, hidayet faziletinden mahrum olmaktır. Yok 
sa küfre sebebolan kötülük yoluna yöneltmek değil. İlk 
müslümanların anlayışları bu merkezdedir. Zaten akla da 
ilk önce bu mana gelmektedir. 

«Hadiste «Üç Cumcı,yı ter keden kimsenin, Allah kalbini mü
hürler (at-targib, Cuma namazı) sozunun manası, dini 
gerekleri ihmal etmesinden dolayı onu, kötü bir durum içe
risine sokmaktır. Bu hususta Peygamber'in el-Hasin'e öğ
rettiği mes'ur bir dua vardır ki orada şöyle dtniliyordu «Al
lah'ım bana hidayetimi öğret ve beni nefsimin şerrinden 
koru.» Yani beni nefsime bırakma hidayete ulaşmam için 
bana bir el uzat. Allah'ın insanı kendi başına bırakması en 
büyük ilahi zir azaptır ki İslamda onunla yemin edilir 
«İnnahu bari'a min hawli'l-lahi wa dahala fi hawli nahsih€ 
wa kuwwatihi = Eğer şöyle şöyle olursa Allah'm kuvvet ve 
kudreti altından çıkıp kendi nefsinin kudret ve kuvveti 
altına girsin.» diye. Hasılı Allah saptırmaz. Sapanları hali 
üzere bırakır.» (al-.A kida Va'ş-Şeria fi'l-islam s .  Bl - 82) . 
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2. Vahdaniyyet (Allah'ın Birliği) 

«Gecenin ve gündüzün değişmesinde ve Allah'ın göklerde 
VP- yerde yarattığı şeylerde ittika eden kimseler için ilcyet
lm· (Allah'ın varlığına deliller) vard:u'.» (Yunus 6) . 

Bakan, ibret alan her akıl sahibi, bu kadar intizam 
içerisinde işliyen kainatın bir yaratıcısı olduğunu anlar. 

Zira kainatta her şey bir yapıcıya, bir yraratıcıya bağlı
cbr. Kainat olayları sebepler zinciriyle birbirine eklen

miştir. Bu sebepler bir ilk sebepte durmak mecburiyetin· 

dedir. 

Görüyoruz ki şu dünyamız, kim bilir kaç milyon se
nedir şu intizamını, muhafaza ediyor. Mevsimler zıamanın
da gelip gidiyor. Gece gündüz yerini şaşırtmıyor. Senenin 
muıayyen günlerine göre gece ve gündüzün süresi hep 
aynı kalıyor. Tesadüfte öylesine intizamb uzan�p lnsal
ma olur mu ? 

Güneş manzumesi . .  Güneş etrafında dönüp dolaşan 
seyyareler, bir seyyarenin geçtiği yerden, belki saniyenin 
milyonda biri kadıar bir zaman farkiyle diğerinin geç
mesi ve bunların biribirine çarpmaması . .  Böyle s ayı sız 
Güneş sistemleri, sonsuz kainat . .  Hep o sonsuz ilmin, o 
sonsuz kudretin eseridir. Bu dönüşler, bu gidişler, sanki 
meleklerin Arş-i A'la  etrafındaki dönüşlerinin bir sembo

lüdür. Bütün alem o kudrete boyun eğmiştir. İstiy,erek 
veya istemiyerek ona itaat etmi�tir 
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«Göklerde ve yerde onların hepsi de onların gölgeleri 
ele s'abah akşam O'na, ister · ist1emez secde ederler.» (ar
Ra'd 15) 

İnsan yalnız  bu kainata bir ibret nazariyle bakmakla 
f\l lah'ı, O'nun vahdaniyyetini ve sonsuz kudretini anlar. 
İşte Kur'an-ı Kerim şöyle diyor : 

«De ki : göklerin ve yıerin Rabbi kimdir ? De .ki : Allah'tır. 
De ki : O'nu bırakıp , kendHerine ne fayda ve ne de zaraı· 
vermeğe kudııetleri ·�lrnıyan v.eliler mi edindiniz ? De ki : 
körle göı,en bir olur mu ? Veya karanlıklarla .nur bir olur 
mu ? Yoksa Allah'a O'nun yaratması gibi yaratan ortak

lar mı kıldılar d·a yarıatma işi onlara teşabüh etti (İkisini 
birbirine karıştırdılar) De ki her şeyin yaratıcısı Allah' -
tır. O, tek ve Kahhardır (Hakim ve galiptir) » (Ra'd Su
resi 16) . 

«Göklerin ve yerLı mclekutuna ve Allah'ın yarattığı 
şeye bakmıyorlar mı ?»  (A'raf 185) . 

«Üstlerinde olan gö ğe bakmıyorlar mı, onu nasıl yaptık 

ve o.iıu süsledik. On un hiçbir çatlağı yoktur. Ve y1eri uzat

i d-., or.aya (tespit edici)  kazıklar (dağlar) attık ve orada 



gönül açan her çiftçi bitirdik. Bunlar, Allah'a yönelen 

her kul için bir ibrettir ve bir öğüttür.» (K.af : 6 - 8) 

a )  Y ü c .e A l l a h  A l i  İ m r a n  
S u r e s i n d e  B u y u r u r : 

«Şüphesiz göklerin ve yerin yaııatılmasında, gece He 

gündüzün değişmesinde ıakıl sahipleri için (Allah'ın varlı
ğına) deliller vardır. Onlar ki ayakta, oturarak ve yan

hırı üzerine (yatmış iken) Allah'ı aınadar ve göklerin ve 
yerin yaratılması hakkında düşünürler : «Rabbimiz ! Bu

nu boş yere yaratmadın, seni tesbih ederiz, bizi ateş aza

bından koru» (derler) » (Ali İmran : 190, 191) . Bu ayet, 
göklerin ve yerin yaratılışı hususunda sadece bir tefek
kür, gec,e ve gündüzün tertibi hakkında bir düşüncenin, 
her mütefekkire bu kainatın bir tesadüf eseri olmadığ1, 
bunun bir yaratıcısının mevcudolması lazım geldiği inan
cını doğuracağını ifade eden yüzlerce ayetten biridir. 

Alimler düşündüler ... Aralrarında mülhid olanlardan 
çoğu, bu büyük kainat muammasının basit bir parçasına 
vukuf kesbedince, hemen Allah'a inandı !. Büyük Astro
nom James Cinz şöyle diyor : «Yıldızların nizamını tesa
dafün kurmasına imkan yoktur.» Abraham Linkoln 
«Göğe bakıp da kainatın azametini gördükten sonra Al
l;1h'a inanmıyana hayret ederim ! .» diyor. 

Laplas da diyor ki «Güneş sistemindeki gök cisim
lerini, bunların k.esafetini, çaplarını, yörüngelerini ko
yan; gezegenlerin Güneş etrafında, onlara tabi olanların 
d:l seyyareler etrafında dönüş müddetlerini sınırlıyan 
kudret, Allah'ın dilemesine bağlı sürekli bir nizamdır ki 
bunun tesadüfe atfedilmesi mümkün değildir.» 

Dr. AH. Kronin, önceleri bir mülhid idi, Allah'::ı. ina
nan biri oldu ve şöyle dedi «Kainatı, onun sırlarını, tu
iıaflıklarını, nizamını; inceliklerini, büyüklüğünü, par lak-



lığını, .. Düşündüğümüz zaman elbette yar.atıcı bir ilahı da 
düşünmemiz icabeder. Saf bir yaz gecesinde göğe bakıp, 
uzaktan parıldayan yıldız�arı gördükten sonra, bütün bu 
kainatın, kör bir tesadüfün eseri olmasının mümkün ola

mıyacağına kim inanmaz. Aleme bak ve araştır, hayatın 
SE·yrini ara. Kapalı bir muamma ve derin bir sırla karşı
hışacaksın. Bunun, yokluktan çıkması mümkün değildir. 
Çünkü yoktan bir şey çıkmaz.» 

İlim diyor ki Güneşin çapı ı � milyon kim. den 
büyüktür. Ağırlığı, yer ağırlığının 322 bin katıdır. Güneş 
yüzeyinden yükselen korkunç .alev dilleri, yarım milyon 
klm. yüks�kliğe kadar çıkar. Bunlar fezada her metre 
kareye 167400 beygir gücü kadar enerj i yayarlar. Bu 
enerjilerden dünyamw:ı. ancak iki milyon cüzden bir 
cüz gelir. Güneş de bir yıldızdır. Fakat yine de bü
yük yıldızlar safında değildir. Güneş ancak milyonlar 
ca yıldızla göğü dolduran, fakat kendine tabi yıldızların 
hepsinden daha büyük, daha süratli, ve daha parlak olan 
küçük bir ayet (Allah'ın varlığına delil) den bıaşka bir 
şey değildir. 

Alim Blifn, İlim göğe bakar adlı kitabında şöyle 
diyor «Kainat, dü�ündüğümüzden daha hoş, daha bü 
yüktür. Kainatta bulunan uzak cisimler, fezada korkunç 
bir sür'atle uzağa attlmaktadırlar.»  Ayet-i Kerime Zariyat 
Suresinde «w's-Sama'a banaynaha bi'aydin w.a inna Le
ınusi'un = Göğü biz kendi ellerirnizl,e yaptık ve biz onu 
genişleticiyiz.» (Zariyat Suresi 47) ve Taha Suresinde 
«tanzilan mimman halaka'l-arda wa's samawati'l-ula = 
Yeri ve yüksek gökler i yaratandan indirilmiş (bir kitap
tır) .»  (Taha 4) derken, Kur'an, bu hususta ilimden önce 
bu gerçeği belirtmiştir. 

Keza ilim, ışık hızının saniyede 300,000 km. olduğunu 
söylüyor. Yıldızlardan bazıları var ki gönderdikleri ışık, 
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bize birkaç dakikada ulaşır .Öyleleri var ki ışıkları bize 
bi rk.aç ayda ulaşır. Öyleleri de var milyonlarca yı ldan 
beri ışığını göndermiştir, fakat henüz o ışık bize ulaşma
mı ştır. Bu suretle kainatın genişliği nereye varır. 

Bu hacimlere sahip ve her biri şaşırtıcı bir hızla bir
birine çarpmadan her biri kendi yörüngesinde seyreden 
bu sayısız yıldızları bir düzenliyen, idare eden yok mu
dur ? Kainatta bu nizam tesadüf eseri midir ? Elbette b u ·  
n un bir yaratıcısı olmak gerek. O ,  her yerde vardır. Fakat 
bu gözle görülmez. Riıh gözü O'nu sezer. Yoksa Gagarin 
gibi O'nu fezada arıyanlar elbette o körelmiş gözleriyL� in
karda kalırlar. 

«De ki göklerde ve yerde olanlara bir bakınız.» (Yu 
nus 101) 
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den kimdir ?)  Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdiı; 
(alemin) işini kim düzenliyoıl' ? Derhal «Allah» diyecekJ.er 
«0 halde korkmuyılr musunuz ?» de. İşte sizin gerçek 
Rabbiniz (bu yaratma ve tedbir kudretine sahip) Allah. 
Haktan sonra sapıkhktıan başka ne var ? O halele nasıl 
Hak'tan çevriliyorsuınuz ? İşte öyle büsbütü.n haktan çık
mış fasıkfara Rabbinin keJimesi şöyle gerçek oldu : Onlar 
artık İmı\ın etmezler, de ki : Sizin ortak koştuklarınızdan 
alemi ilk defa YıaI�al:acak, sonra Çevirip tekrar yaratacak 
var mı ? De ki : Allah ilk defa yaratır, sonra çıevidp (yine 
ya ratır. ) artık nasıl sa ptırılıyorsunuz '? De ki : sizin ortak 
koştuklarınızdan do�:ruya sevkeden var mı ? De ki : Allah 
doğruya sevk eder, filetir. O halde insanlara hidayet eden 
rrı i uyulmaya Iayıld ır, yoksa hidayet olunmadıkça kendi 

kendine hidayete ermniyen mi ? O halde ne oluyorsunuz ? 
Nasıl hükmediyorsu:nuz ?  Mamafih oınlarm çoğu �ııcal< 
lıir zanna uyar. Fakat zan haktan hiçbir şey ifade etmez. 
Şüphesiz Allah ,onların ne yaptıklarını bilir.» (Yunus Su

resi 31 - 36) 

İşte böylece Allah 'ın varlığı en aç ık ve veciz bir şe
kilde gösteriliyor. Hat ta O'nun varlığını anlamak için 
başka tarafa bile gitmeğe lüzum yoktur. İnsanların ken
dileri, düşünceleri bunun en açık delilidir İnsan bir var
lığa dayanmak, ruh unu sarsılmaz bir köke bağlamak ih
tıyacındadır. İnsanler, bir mükemmel, bir ideal düşünür
l <�r. Dünyamızda bu mükemmele hiçbir zaman ulaşıl.a
rr.az . Mes.eıa hiçbir zaman düz bir yüzey, mükemmel bir 
küre, tam bir nokta el de edemeyiz. Edebilseydik, mükE-m 
rrel küre, mükemmel düzey üzerinde sünsuz hareh�t ede
bilcekti. Va noktanın boyutu olm ıyacaktı . Şu halde D ü n 
yada mükemmel yok1 ur.  Mükemmeli, anccık düşünürü;�. 
Biz nakısız. Mükemmc�l değiliz, zira dünyadan pir parça
yız .  O halde bize bu mükemmel fikri nereden geldi ? Do-
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ğuştan. Demek ki hiçbir şeye benzemiyen «Laysa k:amisli 
hi şey'uın = O'nun gibi hiçbir şey yoktur» (Aş-Şura 1 1 )  
her tasavvurun üstünde, her bakımdan mükemmel bir 
varlık fikri, insanın fıtri düşüncesidir. İnsan bu varlığa 
bağlanır, O'na tapar. O'ndan yardım bekler. 

Allah'a tapınma O'na· dayanma ihtiyacı, insanlık ta
�ihinin bcışlangıcından b�ri mevcuttur. Her devirde ge
len insanlar, insan üstü bir varlığa (Allah'a) tapmışlar 
cl ır. Ama insanlar, peygamberlerin çizdikleri yollardan ay
rıldıktan sonra bu tevhid inancı, şirkle bulanmıştır. Fa
kat şurası da muhakkak ki, şirk de olsa bir tapınma duy
gusu vardır insanda ve bu, Allah'ın varlığının en büyük 
ddilidir. 

Allah'ı inkar edenler bile başları dara geldiği zaman 
yine Allah'a yönelirler. Dinsiz bir avukat, etrafındakilere 
şoyle demiş Siz, bu dinsizlere bakmayın, ne kadar inan
rrı:ı.yor görünseler de yine yattıkları zaman «Bu gece ölür
sem, halim nice olur sonra ?» diyerek bir Fatiha. üç İhlas 
okur yatarlar. İşte Kur'an-ı Azimüşşan bu gerçeğe değine
rek şöyle diyor : 

88 



<(İnsana bir zaraı· dokunduğu zaman yan üstü yatarak ya

hut oturarak veya ayakta bize dua ,eder. V"akta ki, biz 

oınun 2lararını kaldırırıız, sanki foendine dokunan bir za

r.rırdan dolayı bize hiç dua etmemiş gibi hareket eder. 
İ�te müsriflerin yaphklaı•ı, kendilerine böyle süslendiril
nı.iştir.» (Yunus 12) . 

«Gemiye bindikleri zaman dini, yalnız O'na halis ya

parak Allah'a yalvarırlar. Fakat k,endilıerini kaı·aya çıka
rıp kuı-tardığımızda hemen onlar, şirk koşarlar.» (al-An
kebut 65) 

«İnsana bir zaırar dokununca Rabbiıne halisane dua 

ed er, sonra Allah ona kendinden bir nimet verince O':na 

�ıalvarmakta olduğıuınu unutur ve Allah'ın yolundan çe

virmek için başlar Allıah'a şıeriklel' koşmağa. De ki : küf

riinle azıcık yaşa, sen Cehennem ashabıındansın . »  (az-Zu
mar : 8) 

b) A 1 1 a h '  ı n B i r 1 i ğ i n i İ s b a t 

Her insan gibi Araplar da Allah'ın varlığına inanıyor
lardı. Ama bunun yanında putların da O'ndan bir kud
rt:t taşıdığına, O'nun nezdinde kendilerinin şefaatçileri 
olduklarına kani idifor. Kur'an böylelerine diyor ki 

«Allah'ta,n bıaşka kendilerine ne Ziarar, ne de fayda ver

nıiye.n şeyler.e tapıyorlar. Ve : «Bunlar Allah indinde bi-
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zim şefa.atçileriıniz.» diyorlar. De ki : Siz Allah'a göklerde 

ve yerde bilmediği biı- şeyi mi haber vereceksiniz ? Haşa 

O, onların oı·tak koştukları şeylerden münezzeh Subhan, 

ve çok yüksektir.» (Yunus : 18) 
Allah ile kul arasında hiÇbir vasıta yoktur. O cansız 

jeylerin hiçbir fonksiyonu olamaz. 

«İşte Rabbiniz Allah budur. Mülk O'nundur. O'.ndan haş

lr n yalvardıklarınız ise bir köpeğe bile malik değilleı-dh. 

Dua etseniz, duaları:nızı işitmezler, işitseler bile size ica

bet edemedeı·. Kıyamet günii.nde ise sizin şirkinizi i:n
kar ederler. Ve sana her şeyden hıaberdar olan AJlah gibi, 

yaptıklarım haber veremezfol'>> (Fatır 13 - 14) 

«Müşriklerin yalvarmakta oldukları (putlar) kendilerine 
hiçbir şey yapamazla.ı•. (onların o putlar karşısındaki du

rumu) , iki ıavcunu suya uzatıp (ayakta durarak suya eğil
meden) suyun ağzına erişmesmı istiyen kimse gibiılir. 

Halbuki su ağzına erişmez. (çünkü cansızdır, onun yal

varmasını işitmez. Yaratılışında olmıyan bir şekilde ona 
it�abet edemez.) (') İşte onların ilahları da böyledir. ji{a

firlerin duası ancak bir çıkmazdadır.» (Ra'd Suresi 14) 
( 1 )  füıdl Beyclavı c .  ı, s .  6 1!1  
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csı ��.A ·'(ı ->�J3,:::;w:;;s��--ı �l.C �;Jıı 
«lVIuhakkak ki, göktekilerin ve yerdekilerin hepsi AI

lah'mdır Allah'tan başka şeriklere dua edenler, zandan 
ve vehimd,ım başkasına uymuyorlar ve onlar başka değil , 
sad·ec·e atıyodar.» (Yunus : 66) . 

«Ey insanlıar bir mesd vuruldu, onu di
,
nleyin : O Allah'tan 

başka çağırdıklarımz hep birleşseler dahi bir sinek lıih� 
yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bh şey kapsa, onu si
ıwkt.en kurtaramazla:ı-. Tıalip de matlup da zayıf.» (al

Hacc 73) Yani ta::ıan da, tapılan da zayıf, veya talip 

put, matlup da sine k olar:ak alınırsa put da, ondan bir 
:ıey kaçıran sinek d,e zayıf demek olur ki, kaçırdığı şey 
koku ve benzeri şeyfordi. (') 

Deniliyor ki müşrikler putlarına koku ve bal sürer
lerdi. Ve Üzerlerine kapıları kilitlerlerdi. Sinekler, pen
cere veya duvar deliğinden girer, putun üzerindeki balı 
yerlerdi .  (2) Ayet-i .�rime ,onların her zaman gördükleri 

bu olayı cıanlandır.arak mabud diye taptıkları, ilahi bir kud
rd var sandıkları :?eylerin ne kadar zayıf, kendilerini dahi 

( i  ı Taberi , Caıniu'l -B·�yan . c. 17 s. 1 28 
r:2 ı  Kcı cll Beydi'ı.vi c. 2 ,  s. 1 1 2  
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korumaktan aciz birer taş parçası olduklarını canL bir 
şekilde göz <;>nüne sermektedir. Bunu akll �viyesi ne olur
sa olsun, herkes anlıyabilir. İşte Kur'an'ın delilleri böy
ksine açıktır. 

«De ki : Allah'a» ortaklık atfettiğiniz şeyleri baına gös

tnin. (Göreyim bileyim hangi sıfatla onları ibadete hak 
kazanmakta Allah'a kattınız ? (' ) Hayır muhakkak Aziz ve 

Hakim olan o Allah (gerçek) mabuddur.» (Sebe': 27) 

«Yücedir O Allah ki, alemlere uyarıcı olması için Kuluna 

Furkan'ı indirdi. Öyle Allah ki, çocuk edinmedi ve mülk

te O'nuın ortağı olmadı. Her şeyi yaratıp bir ölçüye göre 

takdir etti. Ondan başka, bir şey yaratamıyan, kendileri 

y:ıratılmakta olan, kendilerine bir zar:ar ve menfa.ata, öl

cJiinneğe, diriltmeğe ve ba'setıneğe kadir olmıyan bir sü
rü ilahlar edindiler.» (al'-Furkan 1 - 3) 

Bunlar, öldürmeğe, diriltm.eğe, saniyen ba'setmeğe 
kadir değillerdir. Böyle olan nesne, Uluhiyyetin gerekle
rinden yoksun, ve ulUhiyyete aykırı sıfatlarla sıfatlanmış 
bulunduğundan, ilah olmaktan uzaktır. Burada ilahın 
tc�krar diriltmeğe, cez� ve mükafat vermeğe kadir olma-

gerektiğine işaret vardır. n 

( 1 )  Kadi, c. 2, s. 290 
(2) ı�adl Beydavl, c 2 ,  s. 155 
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C İSLAM'IN ALLAH İNANCINI 
ÖZETLİYEN SURE 

«De ki : Allah birdiır, O sameddir. (Hiçbir şey.e muhtaç de
ğildir her şey O'na muhtaç ve varlığını O'na borçludur.) 
Doğurmamış ve doğrulmamışfar. Ve hiçbir şey O'na denk 
olmamıştır.» (İhlas Suresi) .  

Bu sureye, dinin temeli olan tevhidi, en güzel bir su

rette ifade ettiği içi.n ihlas dendiği gibi esas dıa denilmiş

tir. Yüce Allah Ayetelkürsi ile bu İhlas Suresinde olduğu 
kadar, Kur'an'dan başka hiçbir kitapta, İslam'dan başka 

hiçbir dinde böyle güzel tarif olunmamıştır. Hafız İbn. 

Receb'in Ka'bdan; Zemahşeri'nin Übey ve 
.
Enes'ten riva

yet ettikleri gibi «Gökl·er ve yer (kul huwıallahu ahad) Su
resinin üzerine kurulmuştur.» 

Surenin nüzulüne sebep, müşriklerdir diyenler oldu
ğu gibi, Yahudil.erdir diyenler de vardır. Müşriklere ce
\> aben indi diyenler Ebu'laliye tarikiyle Übey İbn. Ka'b
d<ın ve Şa'bi yoliyle tabir'den şöyle rivayet etmişlerdir 
l\'füşrikler, «'unsub Lena Rabbak = Rabbinin nesebini bi
ze açıkla» d,ediler. Allah Taala da (kul huwallahu 'ahad)i  
indirdi. İkrime'den Müşrikler Allah'ın elçisine «ahbirna 
an Rabbika sıf Lena Rabbaka Ma huwa wa min ayyi şıay'
iıı huwa = Rabbinden bize haber ver, Rabbinin ne oldu
ğunu ve neden yaratılmış olduğunu bize tarif et.» dediler. 
Allah Taala dıa (kul-h uwallahu ahad)i  indirdi. Yine Ebü'
l&liye'den «'unsublena Rabbaka = Rabbinin nesebini bi
ze açıkla» diyen, Ahı:ap kumandanları idi; Cibril de bu 
sureyi getirdi .>) riva.yE·ti vardır. 
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Yahudilerin suallerinden dolayı indi diyenler Abd 
İbn Humeyd, Selem'den, İbni İshak'tan, Muhammed'den 
Said'den şöyle rivayet etmişlerdir : Yahudilerden bir ce
maat Resulullah'a geldi «Ya Muhammed, dediler, hazal
Lthu halaka'l-halka fama halaka'l- Hakka = Allah mahlü
katı yarattı; ya Allah'ı kim yarattı ? »  Peygamber kızdı, 
R abbi için gazabından onlara çıkıştı. Derken Cibril geldi 
«'İhfaz aleyka Canahak = Kanadını üzerinde tut (s&.kin 
ol) ya Muhammed Allah'tan sorduklarına cevap geldi. 
Allah şöyle buyuruyor dedi : «Kul-huwallahu ahad» . . .  Al
lah'ın elçisi bunu onlara okuyunca da «Bize Rabbini vas
fot, O'nun yaratılışı nasıl, kolu nasıl ?»  dediler. Bu kere 
Peygamber evvelkinden daha şiddetli kızdı. Yine Cibril 
geldi evvelki gibi söyledi ve sorularının cevabını getirdi 

«Allah'ı Iayıkiyle takdir edemediler. Kıyamet günü yer 
lıütün O'nun avucunda, gökler sağ <elinde dürülmüştür. O, 
Subhan v,e şirk koştuklarmdan yüce (münezzeh) <lir» az
Zumer 67 (' ) . 

Surenin umumiyetle Medeni olduğu kabul edilmü:tir. 
Ancak medeni olması müşriklere cevabolmasına aykırı 
değildir. Çünkü «Ahzap günü müşriklerin kumandan ları 
gf.'lmiş, soru sormuşlardı. Bunlar arasında Yahudiler de 
vcırdı» tarzındaki rivayette hem müşriklere hem de Ya
hudilere cevap olduğu anlatılmaktadır. Hatta Hıristiyan
Lar.a da cevaptır. Allah hakkındaki bütün batıl inançları 
reddediyor ve O'nun gerçek hüviyetini açıklıyor. «Allah 

n )  Taberi Camiu'l -Beyan c. 30, s. 195,  keza bak Hamdi Yazır 
H.D.K.D. c .  8, s .  6272 

94 



birdir. O Samed'diı (Eksiksizdir, yemez içmez ( ' ) O, do · 
ğurmadı, doğurulmadı . O'na hiçbir şey denk olmadu (İh
las Suresi) 

'Allahu 'ahad =-= Allah birdir Nihaye'de Allah Taa
la'nın isimlerinden Ahad «Ezel ve Iayezalde hep bir okn 
ve beraberinde diğı=ri bulunmayan bir fert, tektir. Ahad 
Vahid'den daha beHğdir. Vahid itibari de olabilir. Ahad 
ise zatında ne çokluk, ne başka hiçbir adet kabul etmi
yen, hiçbir veçhile iki olması ihtimali bulunmayan hakiki 
birdir.» n 

Müşriklerin sandıkları gibi Allah iki olamaz. Çünkü 
ilah teaddüdetse y;ı l ıepsi kendi kendinin sebebi olacak. 
veya biri diğ-er·inin eseri bulunacak. Hepsi kendi kendi
nin sebebi olsa, h.e ps t de başlı başına kudreti geçer ola
�ak, o zaman denk kuvvetler çatışacak, bu alem işlemi 
yecek duracaktır. Bir .atasözümüz var «Bir tahtta ·iki 
sultan oturmaz.» İşte bu gerçeği şu ayet-i kerime ifade 
etmektedir : 

«De ki : eğer dedikleri gibi O'nunlıa beraber başka ilahlar 
ols.aytlı, O takdirde A L'Ş sahibine (Mülke malik olana) bir 

yol ,ararlardı.» (al-İsm' 42) 

Buna iki marna verilmiştir «Melikelerin birbirlerine 
y�ptıkları gibi bu ilahlar da mülke malik olana galip gel
mek için mücadele ederlerdi.» (") , «Her biri O'nun tek za
tından kuvvet ve kudret kazanmadan bir şey yapamıyacak
km, bir cumhuriyet reissiz olmıyacağını bildiklerinden. 

( ı ı Taberi, Camiu'l-Beran, c. 30, s. 196 
(2) Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, c .  8,  s.  6277 
( 3 )  Kadi Beydil..vi, c .  l ,  � - 699 



hepsi O'na yaklaşmak için bir yol aradı. Bu takdird.e ise 
hiçbiri ilah olamaz, O'nun üluhiyetini kabul etmiş olur
l adı.» ( ' )  

Diğerlerinin d e  malikülmülke denk kudretleri olsa, 
Ye bu mücadele ıaralannda başlasa idi, ne kainat olurdu; 
ne bir düzen kurulurdu. Bir ara uyuşup da kainatı ya
rattıkları farzedilse bile sonunda yine ihtilafa düşerler 
ve bir hercümerç başlardı. Nitekim Cenab-ı Hak buyu
ruyor : 

Q, -:- '· ,,- ı-:-_....- :../_i\ .., ,/ � \ -�/� ) � ı::-...... >.\ ' � ı J,ı ::...- , \ ı -:: :.. --ı -::: , 1  \�!/ <.) � l>'t::('�J � U ı,s:;- u � dJl ı Y,,, ""--A>, � u �:ı y - _ ,  

«Yerde, gökte Allah'tan haşka ilahlar olsaydı, yer gök fe

sada giderdi. Arş sahihi Allah, onların vasfettiklerinden 
münezzehtir.» (al-Anbiyıa' 22) 

Allah'ın birliği böylece ispat edildikten sonra O'nun 
rı cıksansız ve her bakımdan mükemmel bir varlık oldu
ğu belirtiliyor : «Al1ahu's_ samad = Allah ıS:amed'dir : :Ek
siği yoktur, noksan sıfatlardan münezzehtir, her şey O'na 
muhtaçtır.» deniliyor. Burıada O'na eksiklik şaibesi gelen 
sıfatları Allah'a atfedenlerden O'nu bir tenzih ve Yahu
dilerin : «Allah fakirdir, biz ise zenginiz» (2) demelerini 
red vardır. 

Her şey varlığını O'na borçludur. Her şey mahvolur, 
fakat o bakidir : «Kullu Şey'in halikun illa wachahu le
hu'l-hukumu wa ileyhi turea'un = Heı• şey helak olucu
dur, yalnız O'nun vechi hakidir. Hüküm O'nundur ve O'
na döndüriilec-eksiniz.» (al-Kasas 88) . «Başlangıç O'ndEın
clir.» 

O) Taberi, Camiu'l-Beyan, c. 15, s .  6 1 ; Hamdi Yazır Hak Dini 
Kur'a:ı Dili c. 4, s. 3 1 80 

(2)  AI-i İmran suresi 1 8 1  
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Lem yalid :::::: O doğurmadı, walem y-ôled :::::: Doğurul
nıadı . Lemyelid babalığı, analığı velemyuled oğulluğu kal
d ırıyor. Çünkü doğuran fani ve muhtaç, noksan olacağı gi
bi, doğan da sonradan yaratılmış olup kadim olmıyacak
br. Ahad, Samed olan Allah Taala'da ise ne evvel, ne 
sonra yokluk ve eksiklik, hudus ve fena muhaldir. O hal
de Allah Taala Hıristiyanların inandıkları gibi üç unsur
dan mürekkep bir varlık değildir. 

Aıusi, Hıristiyanla:rın kitaplarında teslis inancını na
sıl tasvir ettiklerini naklederek der ki : «Onlar kitapların
c1 a şöyle diyorlar : Baba, üçten birinci unsurdur. Oğul 
ikincidir, O'ndan ezeli bir sudur ile ezeliyette O'na eşit 
bir ezeliyetle sudur etmiştir. Ruhülkudüs iiçü ncü-::ü d iir 
O da· ikisinden öyle sadir olmuştur. İlahlık tabiatı ise bir 
tabiattir ve bu tabiat üçten her birinde vardır ve her biri 
beraber olarak o tabiatle birleşmiştir. Bununla beraber 
bir cevher değil üç cevherdirler Baba, oğul değil, oğul, 
baba değil; Ruhulkudiis baba da değil, oğul da değil; o 
tkisi de Ruhülku_düs değiller. Bununla beraber üçü de bir 
ilahtır. Çünkü üçünün de lahuti bir tabiatı, bir cevheri 
var. Ve aralarında temayüz bulunmakla beraber her biri 
lahut ile birdir. Birinci unsur : Varlığı vacip cevher. 
İkinci unsur : Akıl cevheri ki, ilim dahi denilir. Üçüncü 
unsur : cevheri irade ki, muhabbet dahi d'enilir. İmdi Al
lıah üç cevheri uınsurdm·, üçünün de gerçek ayrılığı (te
mayüzü) vardır ... » (' ) 

«Hıristiyanlar bunları akıl ve irade fi'liyle ayni ta
bfatta doğmuş birer za·t olarak koymakla da kalmayıp bir
leştirmek için zarf zad içine kor gibi biribiri içinde hep
:;1 her biri içinde eşit olarak dahil, farklı olarak birleş�k, 
:;udir değil iken sadir, sadir iken scıdir değil ; b;1. iken üç, 

( 1 )  Ahisi. Rı1hu'l-Ma'ani c, 9, s. -� 90 
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i.ı.ç iken bir olmak gibi türlü tenakuz (çelişme) lerle dolu 
.bir teslis tutturarak akıl ermez sırlı bir yolda ülô.hiyyeti 
üç zat olarak bir kelime ile İsa'y.a, ondan da onun ülühiy
yetine inanmak için akıllarını feda edenlere kadar indir
nıeğe kalkmışlar, Haçı da o sırrın tecessüdüne (Müces
sem hale gelmesine) bir remiz (sembol) yapmışlar, bu 
suretle hem şaşmışlar, hem de şaşırtmışlardır . . . » (1) 

Hıristiyanların bu suretle İsa'yı Allah'ın oğlu :Earze
derek ilahlaştırdıklarını gören, kendileri de Allah ile me
lı> kler ve cinler arasında nesep iddia eden, melekler�. Al
l<ı.h'ın kızları sayan müşrikler : «innakum wa ma ta'budu
n� mindunillahi hıasabu Cahannam antum leha waridun 
:::...: Siz ve Allah'tan başka bütün taptıklarınız Cehennemin 
odunusunuz, oraya gidec.eksiniz.» (al-Anbiya' 98) il.yeti 
in diği zıaman alevlendiler. İçlerinden Abdullah az-Ziha'ri 
şöyle dedi 

-- Allah'tan başka her tapılan, tapanlariyle berab.er 
Cehennemde mi ? Tuhaf, Yahudi ve Hıristiyanlar da ki
tap ehlidir. Yahudiler Uzeyir'e, Hıristiyanlıar da Meryem 
oğlu İsa'ya tapıyorlar. Allah'ın oğlu diyorlar. Bizim ilah
larımız mı hayırlı, yoksa İsa mı ? (Yahut tanrılarımız 
olan melekler mi hayırlı, İsıa mı ? )  

Allah'ın Resulü cevap verdi : 

-·- Allah'tan başka tapılmak istiyen her şey, tapan
L-ıriyle beraber Cehennemdedir. Çünkü onlar şeyta11 lara 
tnpıyorlar. (Kendine tapılmasını istiyen de şeytanın izin
dedir.) 

Cenab-ı All ah, Abdullah az-Ziba'rı'nin sözlerine cevab 
c.J.arak şunları indirdi : «Kim ki, O'ndan başka «hen ila-

( 1 )  Hamdi Yazır, H.D.K.D, c. 8, s. 6328 
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h ) m  derse» onu Cehennemle cezalandırırız. Biz zalimleri 
böyle cezalandırırız.»  (al-Anbiya, 29) , 

«Fakat bizden hüsnfi (iyilik, müjde, mükafat) vadedilmiş 
olanlar, işte o:nlaı· ondan (Cehennemden) uzaklaştırılmış
brdn. (onlar «Siz ve Allah'tan başka taptıklıarınız Cehen
nemin odunlarısınız.» )  hükmünden hariçtirler. Öyle Ce
hennemden uzaklaşıtırılmışlardır ki, hışırtısını hile duy
mazlar. Ve onlar canlarının istecJiği nimetler içinde ehe
rl!dirler (ıal-An biy.a' 101 - 102) . 

c<Mery-em oğlu, bir mesel olarak ortaya atılınca, derhal 
kavmin kahkahalar attılar, ya ! dedilıer :Bizim tanrıları
ımz mı hayırlı, yoksa o mu ? Bunu sanıa sırf bir cedel ola
rak :fırlattılar. Doğrum oınlar çok çekişken bir kavimdir
kr. Hayır, O ilah dejpl, halis bir kuldur. Biz ona nimet 
verdik ve onu İsmil oğullarına bir örnek yaptık.» (Zuh
ruf : 57 - 59) Ve nihayet böyle iddia edenlerin durumunu 
gösteriyor : «YahudHer ve Hıristiyanlar, «Biz AUah'ın 
oğulları ve dostlarıyu:» dediler. De ki : o halde niçin gü
nahlarınızdan ötürü size azabediyor ? Siz ancak yarattık
larından bir beşersini z.» (al-Maide 18) «Allah, Meryem 
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oğlu İsa'dıır diyenler küfııetmişleırdir.» (al-Maide '72) , 
«Allah, üçün üçüncüsüdür diyenler küfrettiler.» (al-Mai
de 73), «AUah çocuk edindi diyenleri uyarmak için (Al
l ;!h kuluna bu kitabı indirdi. )  Onlarıın bunıa dair bir bil
gileri yoktur. Babalarının da. Ağızlarından ne büyük bir 
kelime çıktı. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar.» 
(al-Kehf : 4 - 5)  

«We },emyakun Lahu kufuwan 'Ahad = Ve O'na hiç 
hir şey denk olmadı.» Ne evvelinde bir doğuranı, bir sa
bıkı, üstü, ne sonunda doğmuş ve doğacak bir lahiki, nltı, 
olmadığı gibi kadr-ü şanında O'nunla beraber olacak hiç
bir denk, hiçbir eş, bir rakip, bir şerik ve nazir olmamış
tır, ve olamıaz. Ezelde olmadığına göre ebedde de olma
ması tabiidir. Gökler ve yer O'nundur. Onlar yok iken O 
vrırdL Onları yarattıktan sonra kendil�riyle beraber yine 
vardır. Onlar yok olduktan sonra O, yine var olacaktır. 
Yerin göğün nurudur . Her olıay O'nun iradesi ve O'nun 
takdiriyle zuhura gelir. O'ndan gizli kal an bir gizlilik yok� 
tur. «Ü, insanlara şah damarından daha yakındır.» Kalb
lHde dolaşanı bilir ve duyar. O'nun künhünü akıl, idrak
ten acizdir. Bütün tasavvufların üstündedir.» O'nun gibi 
hiçbir şey yoktur. O, işitici ve bilicidir (Al-i İmran 42) . »  

O'nu ancak kendini bize tanıttığı kadar bilebiliriz. Çünkü 

«İdrak-i maali bu küçük akla gerekmez. 

Zira bu terazu o kadar sikleti ç,ekmıez.» 

Şimdi sözü O'nu tavsif eden ayetlere bırakalım «Wa

huwa ma'akum 'ey.na ma kuntunı = Nerede olursanız O, 
sizinle beraberdir.» (al-Hadid 4), «fe 'eynema tuwwalliı 
fosemme ""achullahi = nereye dönerseniz Allah'm vechi 
oradadır.» (al-Bakara 115) . 
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«Üç kişinin gizli koıtıuşması olmaz ki O, dördüncüleri ol
masın; beş kişininki olmaz ki O, altıncıları olmasın; ister 
bundan daha az, ister bundan dıaha çok olsun, O, hep on
brla beraberdir.» (al-Mücadele 7) 

«0, öyle bir Allahtu ki, Ondan başka ilah yoktur. Diri ve 
h..-rşeyi idare etmeldedir. O'nu ne bir uyuklama, ne de 
bir uyku tutmaz. Göklerd.ekilerin ve y·erıdekilerin hepsi 
O'nundur. O'nun izrıi olmad.an O':nun huzurunda kim şe
faat edebilir ? Onların önJ,erinde ve .arkalarında olanı bi
lir. O'nun ilminden �.ocak O'nun dilediği kadaı· bir şey 
kavrıyabilirler. O'.nun (hükümranlık) kürsüsü gökleri ve 
y.eri kaplamıştır. G<>kJeri ve yeri korumak, O'nu aciz bı
rakmaz (Onu yormaz.) O, yüksek ve büyüktür.» (Al-i İm

ran : 57) «Gözler O"nu idrak etmez, O gözleri idrak eder. 
O, !atif ve (her şeyden) haberd,aı•dır.» (al-A'raf : 103) ( 1 )  

Vahdaniyyet-i Üa1.iyye hakkında ş u  ayetlere de ba
kılmalıdır 

ı )  Fara bi «Allah z:;ı.ht:dir, fakat z:uhurunun şiddetin den dolay.ı 
�·örünme�» der. Niyazl-i Mısrl de «Hak'tan ayan bir nesne 
yok ; Gözsüzlere pinhan imiş» mısra'iy1e bunu ? n l a t • v::ır 
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2/13; 18/22; 1/64; 1 16 - 1 17 /2; 5 - 6/3; 44/17; 35/ 19;  

�3/2 1 : 70/28 ; 1, 22,  23, 24/59;  14/85 : l fl ,  207/2 : 1 0ff3 : 

2/34; 189/7 ;1 ,  3, 12, 13, 14, 15, ı 7, 18, 59, 60, 61 ,  62 - 65/6;  

109/18; 35/24. (1) 

B --- RESUL'ÜN ŞAHSİYETİNİ HEDEF TUTAN 
İTİRAZLAR 

1. Mal Teklifi : 

Kureyş Resulullah'ı yolundan çevirmek için her çare
ye: başvurdular. Sulh teklif ettiler, mal, mülk teklif etti
ler 

- Ya Muhıanuned, işte bu kadar mal sana. Bizim 

ilahLarımızı ayıplamaktan vaz geç. Onlar hakkında kötü 

söyl.eme. Bunu da yapmazsan sana hem senin hem de bi

zim yararımıza olan bir şey teklif edelim. 

- Nedir o ?  

- Bir sene sen, bizim ilahlıarımız olan Lat ve Uzza'

ya ibadet edersin, bir sene de biz senin ilahına ibadet ede

riz. Senin taptığın bizimkinden hayırlı ise biz de bir na

sip almış oluruz. Bizim taptığımız seninkinden hayırlı is2 
sen de bir nasip almış olursun . Böyl.ece uyuşur, gideriz. 

- Maazallah, Allah 'a şirk koşmaktan. 

V P Rab binden gelen cevap şu oldu 

«De ki, ey kafirler, sizhı taptıklarınıza ibadet etmem, siz 
de benim ibadet ettiğime ibadet edici değilsiniz. Hem ben 
sızin taptıklanm:r,a tapıcı değilim, hem de siz benim foa-

! 1 )  Aynı Eser. 
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elet ettiğime tıapıcı değilsiniz. Sizin dininiz size, benim di
nim bana.» (Kafirun Suresi) (1) 

İbn-i Cerir'in ve B.azi'nin kaydettiklerine göre 

«Allah'tan başkasınıa ibadet etmemi mi bana emrediyor
sunuz, ey cahiller ?» (az-Zumer 64) ayeti de bu sebeple na
zi l olmuştu. 

Allah'ın Elçisi Mescid-i Haraın'a gidip Kureyşten 
dolgun bir topluluğun yüzlerine karşı sureyi okudu. On
lar da ümitlerini kestiler. (') 

Büyük müfessirler bu surenin (Kul = Söyle) diye 
bir hitap ile başlamasını ve Resul-i Ekrem'in halü karı 
daima yumuşak sözle güzel mücadele ile Hıakk'a çağır
mak, lutf ile muamele etmek olduğu halde burada «Ey 
kafirler» diye sert bir hitapta bulunmasını şöyle açıklar
lar : Surede ağır bir hitap vardır . Bu hitap, Resulullah'ın 
mutat üsllibundıan değildir. Bu, Allah'ın, iman etmiyecek
leri artık kesinleşmiş olan o inatçı müşriklere hitab, d• ı· .  
Hitabın Resulullah'tan olmayıp bizzat Allah'ın sözü oldu
ğ·unu evvel emirde ta:>rih için Sure (Kul = Söyle) emri 
ile başlamıştır. Buradaki ağır hitap, Kureyş'in o belirli 
mütemerrid azgınlarınıadır. Yoksa ileride iman etmesi 
muhtemel olan kafirlere ve ehl-i kit.aba değildir. Şüphesiz 
ileride iman edecek kimselere «Siz benim ibadet ettiğime 
kulluk etmezsiniz» denilmez. 

Bu, iman etmiye•3ekleri kesin olan kimselere mah
rnstur. Kazi'nin de de::liği gibi surenin mensuh olduğunu 
söylemek yersizdir. B-1 sureye İhlas suresiyle birlikte İh
Lasayn denilir. Buradc: Resul-i Ekrem, onlara kendi din-

( 1 )  Tab'2ri, Tarihu'.l-Urr.emi wa'l-Mulük, c. 2, s.  75 :  İbn-i I-Ii�am, 
c. ı ,  s .  362 ; Taberi, Camiu'l-Beyfm, c. 30, s.  187 

( L )  Hamdi Y::ı.zır, Hak Dini Kur'an Dili c. 8, s. 62 18  
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l2rinde kalmakla emretmiyor. Ancak tevhide gelmezseniz, 
31 zin dininiz sizin olsun, sonra başınıza geleceklere karış
mama gibi bir tehdit vardır. Razi bunu birçok şekillE�rde 
tdsir etmiştir : «i'malU ma şi'tum = Dilediğinizi yapın» 
gibi bir tehdit vardır. Din hesap manasmachr. Sizh hes'l
bmız size, benimki banadır. Kimse kimsenin amelinden 
sorumlu değildir. Din, ceza manasınadır. Benim Rabbim
den gelecek cezanız size, sizin putlarınızdan gelecek ceza 
banadır. Ama sizin putlarınız hiçbir şey yapamaz. Din 
dua manasınadır : Sizin yalvarmanız size, benim yalvar
mam banadır. Sizin yalvarışınız boşunadır. 

Ayette ibadet sözü, evvela «La a'budu ma ta'buduna 
Şimdi ibadet etmekte olduklarınıza ibadet etmem» �ek
linde muzari kipiyle getiriliyor. Sonra da «Wala 'ana il.bi
dun ma abadtum. = Sizin ibadet etmiş olduklarınıza ' b·c
det etmem», şeklinde mazi kipiyle getiriliyor. Buna göre 
mana şöyle olur (Sizin. ne şimdi taptıklarınıza, ne de ırnı 
zide tapıp durduklarınıza tapmam ve tapmamışımdır) ( ' ) 

Bundan anlaşılıyor ki, Hazret-i Resul (S.A.) hiçbir za
man puta ibadet etmemiştir. En çok onlardan nefret etmiş
tir. Amcası Ebu Talip ile daha henüz 12 yaşında olduğu 
halde Şaın'a giderken Rahip Bahirn ile tanışmış R;ı h i p  
Bahira O'ndaki Peygamberlik alametlerini görerek b'ı·t'l
kım sorular sormuştu «Senden birtakım sorular soraca
ğ·ım. Lat ve Uzza hakkı için doğru söyliyeceksin .» demi sti 
Hz. Muhammed «Lat ve Uzza'nın lafını etme, çünkii en 
çok onlardan nefret .ederim» diye cevap vermişti. Yine 
kendisine Cebrail ilk göründüğü zaman evine gitmiş, ba
şına gelenleri atlatmış ve en ziyade Lat ve Uzza'dıan nef
ret ettiğini söylemişti. 

( 1 )  Fahreddin Razi, at-Tefsiru'l-Kebir, Kafirun Suresi, Ke�a 
bak Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, c .  8,  s. 6224 - 30 
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2. Rabin Seni Bıraktı Demeleri : 

Resulullah'tan bir müddd vahiy gecikmişti. Bu ge
c!kmeye çeşitli sebepler gösterilmiştir. Bir rivayette so
rulan suale yarın haber veririm deyip de istisna yapma
mış olmaları, bir başkasında bir köpek yavrusunun Re
sulullah'ın karyolasının altında ölmüş olu9 hi?;metcinin  
bunun farkına varmaması ve Melek'in de  bu yüzden gel
memesi, başka bir rivayette bir dilencinin Resulullah'tan 
kendisine Hz. Osmcı n tarafından hediye edilen üzüm sal·· 
kımını istemesi ve Resulullah'ın da her defasında verip 
üçüncüsünde «Sen dilenci misin, yoksa tacir misin ?» 
demiş olmasını gösterirler. Her ne ise Resulullah'tan bir
kaç gün vahiy gecikmişti. Müşrikler «Şeytanı Muham
med'i bıraktı .»  derneğe başlamışlardı .  Ebu Leheb'in ka
rısı Ümm-ü Cemil Allah'ın elçisine «Sahibini görmüyo
rum, her halde seni b ırakmış, darılmış» demişti. Allah-ü 
Taala da Duha Suresini indirdi. Bu surenin Tebbet Su
resinden sonra indi&ti anlaşılmaktadır. ( ')  

«Ü Duha (Kuşluk vakti) ya ve dindiği zaman o geceye an
dolsun ki, Rabhin sana veda etmedi. (Seni bırakmadı . )  
v e  darılmadı. Elbette senin sonun, ilkinden hayırlıdır.» 
(Duha Suresi 1 - 3. ) 

3. Birçok Tuklifler : 

Utb.e İbn. Rabia, Şeybe İbn. Rabia, 
Harb. Nadr İbn. a .-Haris, Abdbüddar 

Ebu Süfyan İbn. 
Oğullarının kar-

( J ) Taberi , Ca.miu'l-Beyin, c. 3D. s .  1 36 ;  Kurtubi , c .  20 . s. 22 - 2 3  

105  



deşleri, Ebulhahteri İbn. Hişam, Esved İbn. Abdilmutta
lib İbn... Esed... Velid İbn Muğire, Ebu Cehil, Abdullah 
İbn. Ümeyye al-Mahzumi .. Ümeyye İbn. Hcı lef gibi Ku

reyş ileri gelenleri, güneş battıktan sonra Kabe'nin arka
sında toplandılar : 

- Muhammed'i çağıralım, konuşalım, münakaşa ede
lim, dediler. Adam gönderdiler. Resulullah onların im.n
m alarmı çok arzu ediyordu. Belki inanırlıar ümidiyle he
men geldi. 

Ya Muhammed dediler, seni, buraya konuşmak 
için getirdik. Senin yaptığını hiç kimse kavmine yapma
clı .  B<:>.balarımızı hakir gördün, dinimizi ayıpladın, ilahla
rımız'OC sövdün (') , inançlarımızı hor gördün. Bizi dağıttın, 
maksadın malsa sana pek çok mal toplıyalım, reislik ise 
başımı_za geçirelim. Seni cin çarpmışsa tedavisine baka
l;ın . . . 

- Dediklerinizin hiçbiri bende yok. Allah beni pey
g::ımber olarak gönderdi. Bana kitap verdi. Korkutup, 
müjdeleyici olmamı emretti. Ben de size duyurdum. Ka
bul ederseniz dünya ve ahirette nasibinizi alırsınız. E�d
ciederseniz Allah benimle sizin aranızda hükmünü bi.ldi
rinceye kadar sabredeceğim. 

-- Ya Muhammed, bizim söylediklerimizi kabul et-
miyorsan o halde sana inanmamız için şun!ar yap Bil i 
yorsun k i  şehrimizden dıaha dar v e  susuz bir şehir yok. 
Maişetimiz de herkesten daha dardır. Seni gönderen füı.b
bine söyle, bizi sıkıştıran şu dağları yürütsün. Memleke
ti mizi genişletsin. Memleketimizde de Şam ve lrak'taki 

( 1 )  İlahlarımıza sövdün demeleri i ftiradır. Çünkü TC·JX'ıv.1 
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gibi nehirler fışkırtsm. Geçmiş babalarımızdan biri ni di

riltsin , o da Kusay Hm. Kilab olsun. - Çünkü o doğru, bil
gili bir ihtiyardır - onlardan senin söylediklerinin doğru 
mu, yanlış mı olduğunu soralım. Eğer senin doğru söyle
d.iğini kabul ederlerse biz de senin Allah nezdindeki ma
kamını bilir, Allah'ın seni gerçekten peygamber gönderdi
ğ.ini anlarız. 

- Ben bunun ıçın gönderilmedim . Ne için gönderil
diğimi size bildirdim. Kabul e�rseniz, iki cihanın saade
tine erişirsiniz. Reddederseniz Allah aramızda hükmedin

ceye kadar sabredeceğim. 

-· Madem ki bunları yapmıyorsun, bari Rabbin
dm senin peygamber olduğunu söyliyecek bir melek gön
d ermesin i iste. O melek bize gerçeği söylesin. Rabbinden 
it�te sana bahçeler, kö�kler, altun ve gümüşten hazineler 
versin. Böylece sen geçim kaygusundan kurtulmuş olur

mn. Zira sen de bizim gibi geçimini temin etmek için 

çarşıdıa pazarda dolaşıyorsun. Eğer_ sandığın gibi peygam

ber isen bunları yap ki sana inanalım. 

-- Bunları yapacak ve bu şeyleri Rabbimden istiye
cE:k değilim. Çünkü ben bunları yapmak için gönderil
mdim . Allah beni uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönder
di. Kabul ederseniz dünya ve ahiret sizindir. Reddederse
niz Allah aramızda hü kmedinceye kadar sabredeceğim. 

--- O halde declilr�r, zannetiğin gibi Rabbin kadirse 

bize gökten azıap indi r. Zira böyle ya pıncaya kadar san a 

inanmıyacağız. Peki ya Muhammed, Rabbin  seninle b:lre

ber böyle oturup konuştuğumuzu ve senden bu seyler i  is
tediğim i zi bilmiyor rr u ki senden istediklerimizi ya pm <1k 

i c / n  sana imkan veıe, ve her �eyi yü.pabi leceği n i  biw gfo
tcre ? Bi7. senin get irdiklerinin hiçbirini kabul etmedik . 
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Anladık ki bu söylediklerini sana Rahman isminde Yema
me'li bir adam öğretiyor. Bizi ma zur gör, biz Ralıman'cı 
asla inanmayız. İki taraftan birimiz helak oluncaya ka
dar da yakanı bırakmayız. Biz de meleklere tapıyoruz. 
Onlar da Allah'ın kızlarıdır. Allah'ı ve melekleri karşımı
za getirmedikçe sana inanmıyacağız.» 

\ 
Kur'an bunlara şu cevaplan verdi 

«Bu Kur'ıan ile dağlar yürütülmüş, yer yarılmış, veya ölü
(.er konuşturulmuş olsaydı da (inanmazlardı.) Muhakkak 
ki : Allah isteseydi insanlarııı hepsiıne hidayet ederdi. O 
küfoedenle,rin yaptıklıarı (fena) işlerle başlarına bir karia 
(şeriyye, azap, intikam) inmekte devam edecek!ir (ileride 
olacak olan savaşları ve onların azabı tadacaklarını işa
ret ediyor.) Yahut ya (Muhammed) , sen (askerinle) ev
lerine yakın bir yere konacaksıın ki Allah'ın va'di geı· çek
lt:'şsin. Zira Allah va'dine aykırı hareket etmez.» (ar -
Ra'd 31) 

«İşte seni, böylece kendileıinden önce nice ümmetler ı�eç
ı niş olan bir ümmet içinde gönderdik ki onlar Rahman'a 
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küfrederl-erken sen ()ınlara karşı sana vahyettiğimiz Ki

tabı okuyasın .  De ki : o Rahman, benim Rabbim. O'ndan 
başka ilah yok. Ben O'na dayandım. Tövbem de O'nadır. 
(ar-Ra'd 30) (' )  

TabeT! v e  Kadi bu ayetlerin tefsirinde nüzul sebebi.ni 
şöyle açıklıyorlar : Deniliyor ki Kureyş «Ya Muhammed, 
dediler, sana uymamız için dağları yürüt. Mekke'yi geniş
let. Biz de orada bostanlara, arazilere sahibolalım. Rüz
gPırı  emrimize boyun eğdir, binip Şam'a gidelim. Y� cb 
f(usay bn. Kilab'ı dirilt o, senin hakkında konuşsun . (2) 

Melek indir demelerine de Kur'an şu cevabı veriyor 

;<Bir de dediler : «Ey o wendisine zikir indidlmiş olan, 
mutlaka sen mecnunsun. Eğer sadıklardan isen o melek
leri getirsene.» Biz melekleri ancak hak ile indiririz. Ve 
J vakit onlar:a göz açtırılmaz. Şüphe yek ki o zikri biz 
indirdik ve onu yİm! hiz koı·uyacağız.» (al-Hicr : 6 - 9) 

Mukatil'in beyanına göre sebeb-i nüzulü Abdu1lah 
tbn. Ümeyye, Nadr İbn. Haris, Nevfel İbn. Huveylid, ve 
Velid İbn. Muğire'dir. Bu adamlar vahiy esnasında evvel
�e izah edildiği vechil c Resulullah'ı kaplıyan istiğrak ha
linde , Resul'ün kendinden geçip lahuti aleme yükselmesi·· 
ni, bu anda görülen özel halleri .akıllarına sığdıramayıp 

0 )  İlm-i Hişam, 1, 295- 97. 

( 2 )  Taberi Camiu'l-Bı'yi'n . c. 12, s. 89 : Kadi Beydavt, c.  ı, s. 623 
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diyorlardı ki «Sana zikir indiriliyormuş, Kur'an valıyo

lunuyormuc� hcı ? Bü olacak şey mi ? Bu davadan dolayı 
sen delirmişsin. Doğru isen o sana vahiy getiren ıneleği 

getirsene . . .  » 

«Melaikeyi ancak hak ile indiririz.» Melaike AUah'ın 
emri vechile iner. Yoksa her rastgelenin söziyle melaike 

inmez. Melekler Afü ıh'm tasarrufundadır, kimsenin oyun

�ağı olamaz.»  (1) 

4. Peygaınher'e Bir Melek İnmesini ve Kendisinin 
Melek Olmasını İstemeleri : 

c<Bu P.eygamher'e ne oluyor, dediler, yemek yiyor, ç·arşı
larda geziyor ? Ona oıııunla beraber uyarıcı olacak bir 
(yardımcı) mıelek i111dh:ihneıneli mi idi ? V·eya ona bir ha
zine bırakılsa, yahut güz·el bir bahçesi olsa da ondan yese 
ya. Hem o zalimleı· : «Siz büyülenmiş bir adamdan başka
sınıa tabi olmuyorsunuz.» dediler. Bak senin için ıne me
seller yaptr!aı· d a  çıkma:r.a saptılıar. Arbk hiçbir yol bula
mazlar. Öyle yücedir O ki dHerse sana ondan daha hayır-

( 1 )  Hamdi Yazır Hak Dini Kur·�n Dil i ,  C. 4,  s. 3 � 0 - 3 1 2  
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lısmı verir, altından ırmaklar ıakan cennetler, ve sana 
kökleı• verir ... De ki bu mu hayırlı, yoks'a Allah'tan 
korkanlara va'dedifon ebedi cen.net mi ? .. » (Furkan Su
n:si : 7 - 10, 15) 

«lnsanlara hesaplan yaklaştı. Halbuki o.nlaı· hala gaflette 
aldırmıyorlar. Rablarmdan kindelerine gelen he1· yeni İh·· 
tarı mutlak eğleneı-ek dinliyorlar. Kalbleri hep oyunda, 
hem o zalimler, şu gizli fısıltıyı gizlice söylediler : «Bu 
sırf sizin gibi bir beşer. Artık göı.,e göre sihre mi gidiyor
sunuz ?» (0) ,  «Rabioim, gökte de yerde de söyle.nen sözü 
bilir. O, işitici ve MEcidir.» dedi. Dediler ki : «Adğas-ü 
ahlam (boş hülyalar, kuruntular) ,  belki onu uydurmuş, 
belki ıde bir şairdir; :voksa bize e vveikiJ.eri<n gönderildik
leri gibi bir ayet gdh-sin.» Onlardan önce helak ettiğimiz 
hiçbir karye iman etmemişti, şimdi onlar mı iman ede
cekler ? Senden evvel de ancak keudilerine vahyettiğiıniz 
birtakım erkekler gönderdik. Bilmiyorsanız zikir ehline 
Sl)run. Biz onları yı�mek yemiyen bir ceset yapmadık, ve 
ehedi de dıeğillerdb (al-Anbiya : 1 - 8) 

5. R e  s u 1-i E k  r e  m '  i .n P e y  g ; a  m h 'e r 1 i ğ i  n i 
İ s p a t  E cil e n  A y e t l e r  

«Sen, bundan evvel "Oir kitap okuı- değildin, şiı:ndi de 
elinle yazı yazmazsm ki hatıl peşinde gidenler şiiphe edi
yorlar. Fakat o Kur'a:tı. kendilerine ilim verilmiş kimsele
rin sinelerinde panldıyaın parlak ayetlerdir. Ve bizim 
iıyetleı·iınizi anc.ak zalimler inkaı· eder.» (al-Ankebut 
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48 - 49) yani eğer sen okur, yazar olsaydın, belki öğrenmiş
tir veya başka kitaplardan almıştır diyebilirlerdi .  ( ' )  

«Yoksa �llah'a yalan uydurup isnadetii mi diyorlar ? O 
takdirde Allah dilerse senin d,e kalbini mühürler. Ve Al
lah batılı yok eder, ve kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. 
Şüphesiz, O, bütün kalblerin içini bilir.» (aş-Şura 24) 

<<Hiçbir beşeı· için mümkün değildir ki Allah onunla vahiy 
yahut perde arkasından, yahut resul gönderip dilediğini 
\•ah-yetmesinden başka suretle konuşsun. O, yüksek ve 
lııer şeyi yerli yerince yapandır. İşte sana böyle emrimiz
den bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bil
nıezdin. Lakin biz onu kullarımızdan dilediğimize hida
yet ettiğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz, sen dosdoğru bir 
rola iletiyorsun.»  (aş-Şura 51 - 52) 
«Wa ma ar�alna kableke mine'l-Murseline illa innelrnm 
leye'kuhlna't ta'ame wa Yıemşune fil eswak ! Biz 
senden önce peygamberleri başka türlü göndermedik. 
Şüphesiz onlar da hem yemek yiyor, hem de carşdarda 
geziyorlardı.» (Furkan Suresi 20) . 

Kureyş'in bahis konusu olan azılıları yukarıda tcıT·rı� 
edildiği gibi «Ya Muhammed. cl12diler, Allah'ta:1 k e ı ı d i !l  
( 1 )  Kadı. c .  2 .  s .  236 
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ıcm c2nnetler, köşklı�r hazineler al ki seni doğrulıyahm, 
yoksa sen de bizim gibi çarşılarda dolaşıyor bizim gibi 
yiyip içiyorsun. Senin bizden farkın ne ?» Bu sözlerine 
karşı Allah Taala gec;en ayeti indirdi. (1) 

K::di diyor ki Bu sözleri de onların ahm�1khklarm

dan ve görüşlerinin kısalığından ileri gelmektedir. Çün
kü peygamberlerin diğer insanlardan ayrılması vücut yö
nünden değil, ruh yönündendir. Nitekim Yüce Allah buna 
şu sözüyle temas etmektedir : «De ki : Ben de sizin gibi 
bir beşer i m  ancak bana vahyolunuyor.» n 

«Biz sana kağıtta yazılı bir kitap indirseydik de onu elle
l'iyle tutsıalardı, yine küfredenler, «Bu ancak apaçık bir 
sihirdir.» dıederdi» (al-An'am : 7) 

«O.na bir melek indidlmemeli miydi dediler. Eğer bir me
lek indirmiş olsayd1 k, iş bitirilir, sonra artık göz açtın.i
m.azlardı. Biz onu melek yapsaydık, mutlaka yine bir er
kf'k yapar, ve bu defa onların yaptıkları şüphe ve iltibası 
liiz k-endilerine yapmı§ olurduk.» (al-An'am : 8 - 9) 

K ureyş bu tekli El eri dillerine persenk etmişlerdi. Bu 

klişeleşmiş kelimeleri ağızlarından bırakmadıkları anla
şılıyor. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde 
bunlar ele alınmakta ve cevap verilmektedir. Bu ayetin 

( 1 )  İlmi Hişam, Siratll'r -Nabi, c. I s. 309 

(2) Kadi, c 1, s.  156 
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de iniş sebebi Abdullah İbn. Ebi Üm.eyye olmuştur Re
sulullah'a karşı inatçılık göstermiş ve demişti ki 

- Ya Muhammed, kavmin teklifini arzetti, kabul 
etmedin. Korkutmakta olduğ·un azabı indirmeni istedi
ler, yapmadın. Andolsun ki sen semayıa çıkıp, oradan üze
rinde «Rabb-ı İz.etten Abdullah bn. Ümeyye'ye» diye ya
zılı ve bana seni tasdik etmemi emreden bir kitap i ndir
medikçe sana inanmam. Maamafih bunu da yapsan yine 
se:ni tasdik edeceğimi zannetmiyorum.» demişti. Ama son
radan iman .etmiş ve Taif'te şehidolmuştur. (') İşte bu 
ayet Onun sözlerine işaret ediyor : «Wa kahl len nu':mine 
leke hatta tefcura lena mina'l - ardi yanbu'an ew ye f{una 
leke beytun min Zuhrufin aw tarka fi's-sema'i we len 
nu'mina lirukiyyika hatta tunazzila 'alayna Kitaban 
nakra'uhu kul subhana R:abbi hel kuntu illa be:şer;m ra
sula. Wa ma mana'an-nasa cı.n yu'minfı iz ca'ahumu'l-hu
da illa ankalfı a ba'asallahu beşeran rasulan. Kul law ka
na fi'l-ardi malfükatun yamşuna mutma'in.1ana lenenelna 
aleyhim .minessema'i meleken rasula. = Biz dediler, sa
na imkanı yok inıanmayız. Taki bizim için şu yerden bir 
kaynak fışkırtasın, yahut senin hurmalıklardan ve üzüm
Lüklerden bir bahçen ola da aralarından şarıl şarıl çay
Lar akıtasın. Yahut sandığın gibi göğü üzerimize parça par
ça düşüre3in. Yahut A1lah'ı ve melekleri kefil getiresin. 
Yahut senin altundan bir evin olsun. Yahut göğe çık asın, 
üzerimize okuyacağımız bir mektup indirmedikçe göğe 
çıktığına da inanmayız. De ki «Rabbimi tesbih ederim. 
Ben ancak beŞ,zr bir elçi değil miyim ?» Kendilerine doğ
ru yolu gösteren hid.ayetçi geldiğinde insanların ima:1 et
melerine ancak şöyle demeleri mani oldu : «Allah bir be
şeri mi elçi gönd.erdi \» Söyle onlara : «Eğer yerde hep 

( 1 )  İbn-i Hişam, c. ı ,  s.  99,298 
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L'slu uslu yuruyen melaike olsaydı, elbette onlara gökten 
m elek bir resul gönderirdik. De ki Allah'ın sizinle benim 
aramızda şahidolması kafi. Her halde O, kullarından haber
dar olucu ve onların yaptıklarını görücüdür.» (al-İsra' 
90 - 96) 

«Onlar a:ncak melaikenin yahut Rabbinin gelmesini, ya

hut Rabbinin bazı a yetlerinin gelmesini mi bekliyorlar ? 
Rabbinin bazı ayetleri geldiği gıün, inanmak, daha önce 
iman etmemiş, yahut imanında bir hayır kazanmamış biı· 
kimseye faicle vermez.» (al-An'am : 158) İmanın fayda 
\ ermesi için giyabi olması lazımdır. Gördükten sonra 
in anmanm faydası olmaz. Aslında buna iman da denmez. 

Ayette geçen «ayetlerden» maksat, kıyamet al�metle
ridir. Huzeyfe ve B<�ra' İbn. Azip şöyle diyorlar : Biz kı
yameti konuşurken Allah'ın Elçisi çıkageldi. «Ne konu
şuyorsunuz ?» diye sordu. Biz de Kıyameti konuşuyoruz, 
dedik. Şöyb buyurdu «Kıyametten önce şu on alameti 
görmeyince kıyamet kopmaz. Duhan (duman ) ,  Dabbetü
larz (Yerden çıkacak bir hayvıan) doğu, batı ve Arap 
Yarımadasından bir parça yerin batması, Güneşin batı
cian doğması, Ye'cuc Me'cuc'un çıkması, İsa'nın inmesi, 
w Aden'den çıkacak bir ıateş'in dünyaya yayılması.» (') 

Kur'an onlara demek istiyor ki Peygamberi melek 
yapsaydık yine insan suretine koyacaktık. Nasıl ki Ceb-

'. l )  Kıyamet alametleri hakkında bak at-tac, c. 5,  Kitabu'l
Fiten. 

1 1 5  



raÜ Aleyhiss·elam da böyİe insan suretine, ekseriya çok 
güzel olan Dihyetülkelebi suretine bürünerek gelirdi. 
Ayette erkek diye geçmesi, onların «mel.ekler Allah'm kız
larıdır» şeklindeki inançlarına tarizdir. Meleği asli hey'e
tiyle görmeğe beser tahammü l edemez. ( ' ) H7; Muhammed 
(S.A.) Cebrail'i asli heyetiyle gördüğü zaman sarsılmış, 
korkmuş, evine koşmuş, «Beni örtün» demişti. Ve vahyi 
alırken ne kadar sarsıldığı herkesin bildiği bir şeydi. Kıal
dı ki onlar Cibril'i asli heyetiyle görseler, hemen düşüp 
ölürlerdi. Nitekim birçok ayetlerde şöyle deniyor <1Biz 
melek indirmiş olsaydık iş bitirilmiş olur, sonra onlara 
artık göz açırılmazdı .» n 

Sonra melek gönderilseydi, artık peygambere ne lü
zum vardı ? Allah her kavme kendi cinslerinden peygı:ı.m
ber göndermiştir ki ürkmesinler. O peygamber, onların 
ic.�inde ya.şasın, onlar da onun hareketlerini görüp kendi 
hareketlerini ona uydursunlar. Melek gelse korkar, kaçar
lardı. Melek beşeri sıfattan mahrum olduğundan ahkamı 
teşri edecek be�eri fiilleri yapamazdı. Bunları yapacak 
biri laz1mdı ki o da hem meleklik, hem de insanlık sıfat
l 1ırını kendinde toplıyan peygamberlerdir. 

Peygamberlerin görevi, Allah'ın emrini duyurmaktır. 
Onların en büyük mucizesi de İlahi alemle temasa gel
mek, Allah'm emirlerini almak, ümmetlerine duyurmak, 
onları doğru yola iletmektedir ... Bunlardan başka ayrıca 
geçici mucize istemeğe de lüzum yoktur «Küfredenler 
O'na Rabbinclen bir muci ze indirilmemeli mi i di ? D i yrır
br. Sen, ancak bir uyarıcısın ve her kavmin bir yol gös
tericisi vardır.» (ar-Ra'd 7) «Wa kalU J,ewla ye'tina biiiye
tin minrabbihi awalem te'tihim beyyinetu mafissuhufil-

( 1 )  Kadi, c. i ,  s. 371 
(2 )  al-An'3m Suresi 8 
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li.la : Ve dediler ki Rabbinden bize ayet gelmemeli 
nıi idi ? Onlara ilk kitaplarda olan deliller gelmedi mi ?» 
(Taha 133) . 

Tevrat ve İncil gibi semavi kitaplar, Resfıl'ün pey
gamberliğinin delilleridir. Çünkü Kur'an, onlardaki inanç
laın ve külli hükümlerin özünü ihtiva etmektedir. Kur'
an'ı getirenin, bu kitapları görmemiş ve okumam1ş olma
sı açık bir mucizedir ( ' ) 

6. K a v m i n i ıı A z a p İ s t e ın e 1 e r i 

Kureyşin akıldaneleri bu herzelerine bir de azap ke
li mesini eklediler. 

«-- M::tdcm ki söylediklerin doğru, biz de sana inan
mıyoruz, o halde o v.a'dettiğin azabı getirsene ! »  dediler. 

Rivayet edildiğine göre Kureyş'in filozofları sayılan 
Nadr İbn. Haris : «in haza 'illa 'ıasatiru'l-awwalin =Bu 
evvelkilerin masallam�dan başka bir şey değil ! » demişti . 
Allıah'ın Elçisi ona : «Waylak innahu Kalamullahi = Ya
zık sana o, Allah kelamıdır» , dedi. N.adr : «Eğer bu ger
çekten Allah'tan indirilmiş kelam ise bizim bunu inkar 
etmemize bir ceza olmak üzere Allah, başımıza gökten 
taş yağdırsın, veya bize başka türlü acı bir azap versin.» 

clE'di. (') 

İşte şu ayetler bu :>laya değinmekte ve bu gibi adam
ların ikide birde azap istemelerine, alay etmelerine rağ·
men neden Allah'ın onlara kökünden imha edecek bir 
a zap indirmediğini a(;ıklamaktadır 

( ı l Kadi, c. 2, s. 7'± 
C '.2 l  Taberi ,  Camiu·ı-Be;n'.m c. 9, s. 14 :3 

H D .KD. c. 3, s. 2 :\ 9 8 .  
Yat.: ı r ,  
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<;Ve bir de demişlerdi ki : «Ey AIJah'ıın, eğer bu senin ka
tından (indirilmiş) gerçek ise o halde gökten başımıza 
taş yağdır, yahut bize acıtıcı bir azap getir.» Aına (ya .Mu
hammed) sen içleri.ndıe bulundukça Allah onlara azap 
edecek değildi, ve onlar istiğfar ettikleri takdirde AH.ah 
yine onlara azalı edecek değildi.» (al-Anfal 32 - 33) 

Ayetleri ihtiva eden Enfal Suresi, Bedir savaşı 
('.1/624) ndan sonra nazil olmuştur. Cenab-ı Hak iman et
miyecekleri kesinleşmiş, kalbleri katiyyen mühürl.enmiş 
oianlara, Resulü Mekke'de iken başlarına can yakan bir 
azap geleceğini vadetmişti. Onlar da bu azap vad.eden 
ayetleri dillerine dolayıp «Hani o azap ?» diyorlardı, alay 
ediyorlardı .  İşte bu vadedilen azabın dünyevi kısmını Be
cir'de tevhid arslanlarının kıl ıçları altında .en acı bir şe
kilde çektiler. Bir avuç arslan, koskoca bir kurt sürüsü
nü boğdu. 

ResuluUah, İslamın nuruna gerilmek istiyen bu kap
k2ra adamları bir kuyuya doldurdu - ki bu kuyuya Kalib 
denir. ve onlara şöyle seslendi 

- «Kad w.acadna ma wa'ade.na Rabbuına hakkan fe
hel wacadtuın mawa'ade rabbukum hakka Biz Rahbi
mizin bize vadettiğini gerçek bulduk, siz de rahbinizhı si
ze vadettiğini gerçek buldunuz mu '?» (al-A'raf 44) 

Hz. Ömer : 

Murdar olmuş, (ölmüş) bir kavi mle mi konuşu
yorsun ? Bunlar sizin sözünüzü işitirler mi ki, ya Resulal
lah ? dedi. 
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- Onlar beniş sözlerimi sizden daha iyi işitirler ama 
onların c.evap vermeğe :rndretleri yoktur., buyurdu (1) 

Demek onlara Mel�ke'de kökünden imha edecek bir 
azap verilmemesi, kendilerinin meziyyet1erindcn , yahut 

h8.şa Allah'ın aczind.en veya Resul'ün gerçek peygamber 
olmayışından dolayı değil, Resul'ün kendi aralarında bu
hmması nimetinden ve hatta Resul'ün belki iman ederler 
diye sadece «Allah'ıın, kavmime hidayet et, çünkü onlar 
bilmiyorlar, bilmiy.erek bıana karşı böyle hareket ediyor
lar . . . » şeklinde onlarm salahına dua buyurmasından ötü

rü idi. 

Hiçbir peygamber kavminden ayrılmadan kavmine 

cı rnp gelmem işti . Kaldı ki, Hesulullcı h RAHMETENLİLA
LEMİN idi O, «Rabbim, yer yiiZünde bir tek kafir bırakma .» 
diyemezdi. Sonra içleri nde h.enüz iman etmemiş ve fakat 
ileride etmesi mukadder olan kimseler çoktu. İşte bu 
sebeplerden ötürüdü r ki, onların ist.eyip durdukları kök

�n imha edici azap ve:dlmemişti. «Kötüler calib-i azap ol
dukları gibi iyiler de calib-i rahmettir .»  Ama Kureyş'in 

bu kalbleri mühürlü taklmı Allah'ın Elçisini Mekke'den 
çıkarmağa ve hatta O' nu en hunhar bir sekilde öl dürme

ğe yeltendikleri gün bu azabı artık iyice hakket.tiler. Ve 
lamam gelince de iy ice taddılar. 

«Wa lew ıenna eMeknahum bi'azabin min lmblihi leka

hl. rabbena lewıa arselte ileyna ı·asulan fe.ncttabi'·a ayati
ka minkabli en nezTlle wa nahza. : Biz onları ondan ön

cıe bir azap ile helak etmiş olsaydık, elhette derlerdi ki :  
Ey Rabbimiz, zeJil ve hakir olmadan evvel bize bir resul 
göndermeli değil mii,  idin ki, senin ayederine uyalım ?» 
(Taha 134) 

( 1 )  Sifat '  us-Safve. s 3 7  (nıüslün ' cl en ı 
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Böyle dememeleri için Allah hiçbir kavme peygam
ber göndermeden azap etmemiştir. «Biz bir peygamber 
göndermedikçe azabedici değiliz.» (al-İsra' 15) . 

«İyilikten önce kötülüğü acele ile istiyorlar. Halbuki ken
dilerinden önce birçok misaller geçmiştir. Ve Rahbin in
sanların birçok günahlarını da bağışlar. Ve Rabbin azabı 
da şiddetlidir.» (ar-Ra'd : 6) 

Allah kullar gibi aceleci değildir. Aziz ve hakim, ga
fur ve rahimdir. Eğer kulların her yaptığına ceza versey
di, insanların hıali nice olurdu ? Kendisi de öyle buyuru
yor : 
«Allah insaınkırı zulümleriyle cezalandırmış olsaydı, yer
;rü.zıünde bir hayvan hile kalmazdı. Fakat onları muayyen 
bir müddetle erteliyor.» (Fatır : 45) 

<<Azabı acele istiyorlar. Eğ·er muayyen bir müddet (Tak
dir) edilmiş olmasaydı, onlara azap ,gelirdi. Elbette füt
lara azap birde"! bire hiç anlamadıkları bir anda gelecek
tir. Azabı acele istiyorlar, şüphesiz cehennem kafirleri ku
şatacaktır.» (al-Ankebut : 53 - 54) 

Ayet-i kerimede bu va'dedilen vaktin Bedir olduğu, 
birinci azabın Müslümanların kılıçları altında parçalan
maları olduğu, ve ondan sonra da bu kapıdan cehenl1e
min kucağına atılmaları anlatılmaktadır. 

«Ya va'dedildikleri azabı veya ahireti gördüklerinde ki
min yeri daha kötüdür, kiın askerce daha zayıftır, bile
cekler.» (Meryem : 75) 

7. Resul Aleyhisselanı'ın Mu'cizeleri : 

Kavminin tu hıaf teklifleri ve azap istemeleri konu
sunda Süheyli'niıı bir yorumu vardır ki, İbn-i Hişam'clan 
bunu aynen naklediyoruz 
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«Kavmi dağları yürütmesini melekleri indirmesini ve 
buna benzer mucizeler göstermesini istediler. Allah bun
ır�rı yapmıyordu. Halkı imtihan ediyordu. Peygamberini 
tasdik hususunda Allah'ıa itaatlerini, imanlarının deliller
den, düşüncelerden çıkmasını istiyordu. Ta ki, bu iman
ları karşılığında sevap .alabilsinler. Perd.e kaldırılıp onlara 
zaruri bilgi hasıl olf:aydı, sevap ve cez,rn ı n  terettübedeceğ·i 
Jı ikmet de kalkardt. Çünkü insan bilfiil kazanmadığı 
bir şeyden sevab alamaz, nitekim renklerinden, saçların
dan ve bunlar gibi kendi eserleri olmıyan şeyl.erden do
layı insanlar sevab 2lamazlar. Allah delili, düşüncesinin kis
b\: ilme ulaşması için vermiştir. Bu da ancak kalb işiyle 
h.asıl olur ki, o da ancak delile ve mucizenin, peygamberin 
doğruluğuna delalet edip etmediğine bakmaktan ibarettir. 
Yoksa Yüce Allah, kelamını peygamber göndermeden doğ
rudan doğruya da duyurabilirdi. Fak<ı.t Cenab-ı H�k isleri 
iki cihana bölmüştür, dünya işlerini nazar, istidlal dü
şünce ve ibretlerden doğan bilgiye dıayandırmıştır. Çün
kü dünya kulluk ve imtihan evidir. Ahiret umurunu da 
zaruri bilgiye bağlamıştır. Zaruriyyattan doğan bilgiye 
sevap ve ceza terettübetmez. Oradaki ceza, ilk evde (dün
yada) kazanılan amellere bağlıdır. O'nun düzenlediği bir 
hikmet ve O'nun verdiği bir hüküm ! 

«Nasıl ki, Cenab-ı Hak buyurur 

j, ) ,,,,,,,..., � ,,,..,,. .._.,,, o __,, 

ı§ . . .  �)�:J ı4.��Ll{j�Ç��j _ :)�C::� 
«Biz ayetleri gö:ndernıekten alıkoyan şey, ancak evvelki
lerin de o ayetleri yalanlamış olmalarıdır.» (al-İsra ' 59) 
Tevil erbabı bundan şu manayı çıkarıyor : 

Allah'ın hükmünde dağları yürütmek, melekleri in
dirmek gibi ayetleri yalanlamak, kafirlerin derhal hela
kini, Salih kavminin, Ali fir'avn'ın başln r ına geldi.�·i gibi  
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�rhal azaplarının verilmesini gerektirir. Eğer Kurey§'e 
istedikleri :ıpucizeler verilse, teklifleri yerine getirilseydi 
de tekrar yalanlayıp inkara kalkışsaydılar, artık derhal 
helak olurlardı. Fakat Allah Muhammed'i gönderdiği kav

me ikram etti. Çünkü O, ezelde yalanlıyacak ve doğrulı
yacak olanları biliyordu. Muhammed'i iyilerin ve kötü
lerin hepsine rahmet göndermişti. Onun rahmeti, iyilere 
he;m dünyada, hem de ahirette ulaşacaktır. Kötülere ge
lince yere batmaktan, boğulmaktan, gökten şiddetli bir 
fırtına gelip kendilerini helak etmekten kurtulurlarsa, 
dünyada O'nun rahmetine erişmiş olurlar. Tefsircilerin 
bazısı : 

«Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.» 
(Enbiya Suresi 107) ayetinde böyle diyorlar. Kaldı ki, 
Kureyş, ayetleri, görüp iman etmek, şekten kurtulmak 
için değil, zorluk çıkarmak, alay etmek için istiyorlardı. 
Yoksa insafı olana birçok peygamberlik delilleri (muci
zeler) geldi. Allah Taaıa buyurur : «Sana onların üzeriı:ıe 
okunan kitabı indirmemiz onlara yetmiyor mu ?» (al-An
kebut : 51 )  (') 

İbni İshak ayrı bir rivayetinde şöyle diyor : Onlar 
Safa dağını kendilerine altun yapmasını istediler. Resulul
lah (S.A.) isteklerini yerine getirmek için Allah'a dua et
mek isteyince hemen Cibril (A.) indi. (Resul) vasıtasiyl� 
onlara sordu İsterseniz istediğinizi yaparım, ama mu
cizeyi gördükten sonra da yalanlarsanız, artık yakamzı 
bırakmayız (başınıza azap indiririz.) Hacet yok dediler.» (') 

( 1 )  İbn-i Hişam, c. 1 ,  s. 296 dip n ot.  
(2)  İbn-t Hişam, c .  ı ,  s .  29fi 
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Buna şu mütalaayı da ilave edebiliriz Peygamb.erler 
mucizeyi kendi istedikleri zamanda hemen yapamazlar. 
Mu'cize göstermek onların elinde değil, Allıah'ın kudre
tindedir. 

«Biz senden önc·e de peygamberler gö�n derdik, onlara da 
eşler ve çocuklar Yerdik. Bir peygıaınberin, Allah'ın izni 
olm·adan bir mucize getirme yıetkisi yoktur.» (Ra'd su
resi : 38) Mucize, on u gerektiren bir hal gelirse Allah'ın iz
n i, ilhamı ve tevfikiyle zuhur eder. Her istenilen zamanda 

hemen bir mucize gösterivermek, tabir caizse mucizeyi 
sihirbazlığıa düşürmek olur. Mucizeyi gerektiren hal, ya 
peygamberi fazla sıkıştırdıkları, onun gönlünü incittikle

ri zaman Allah'ın gazabının kaynamasiyle meydana gelir, 
mucize zuhur eder. a.ma pe�inden inanmıyanların başına 
azap iner. Nitekim Fi r'avn Kavmine böyle olmuştur 

«Biz onlara mufassal ayetler olarıak tufan, çekirge, kımıl, 
kurbağa, ve kan gö:rıderdik. Kibirlıendiler ve suçlu bir 
kavim oldular. Biz de onlardan intikamımızı .aldık, hep

sini denizde boğduk>> (al-A'raf 1 36)  

Yahut mucize is tiyenler alay etmek kasdiyle değil, 

şüpheyi gidermek, yHkin lrnsıl etmek için samimi olarak 
isterler de Cenab-ı Fak onlnrı imana kavuşturmak ınak-
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sadiyle peygamberine mucize kudretini lütfeder. Bu sö
zümüzü şu olay pekiştirmektedir 

«Peygamberimizin devesi kaybolmuştu. Yahudi rnü
nafıkların( m olan zeyd İbn. al-Lust 

- Muhammed kendine gökten haber geldiğini söy
lüyor. Oysa kendi devesinin nerede olduğunu bile bilmi
yor, demişti. Bu haber Allah'ın Elçisine ulaştı, Resulullah 

- Vallahi, ben, ancak bana bildirilenden başkasını 
bilemem. Şimdi Allah, devenin şu şi'bde (vadide) olduğu
nu bildirdi. Yuları bir ağaca takıldığından gelemiyor. 

Müslümanlar gidip baktılar, deveyi Resulullah'm de
diği yerde buldular» (') . 

Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur «Benim Allah ile 
bir vaktim var ki o vakit bana ne Allah'a yakın bir melek 
ne de gönderilmiş bir peygamber yetişemez.» (2) 

Demek ki mucize göstermek, peygamberin elinde de
ğil, Allah'ın elindedir. Gereken anlarda Allah peygambe
rine b� kudreti verir. Nitekim evliyaüllah'ın da feyizli 
anlarında ellerinden ne kerametler zuhur ettiğini yaşamış 
ve çok görmüşüzdür. Şeyh Sa'di Gülistanında şöyle diyor 

( 1 )  İbn- i Hişam c. 1, s. 527 
(2) Keşfu'l-hafa wa muzilu'l-ilbas Amma.'ş-tehera mine'l-Ah i ·  

disi ala alsinatin-nas, c .  1 ,  keza Risale-i Kuşayriyya s. 
1 7 3 .  
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«Biri o oğiunu kaybetmişten (Yakub A.) sordu 

Ki ey ruhu aydın ihtiyar, 

Mısır'ından Yusuf'un gömleğinin kokusunu duydun 

da, niçin onu Ken'an kuyusunda göremedin ? 
Dedi Bizim ahvalimiz cihan şimşeğine benzer, bir 

an görünür, diğer an kayıptır. 

Kah arş-i A'la'da otururum, kah kendi ayağımın ar
kasını göremem . 

Eğer derviş bir halde kalsaydı, iki cihandan da eli

ni çekerdi.)) ( ' )  

Son zamanlarda Hz.  Peygamber'den, Kur'an'dan baş . .  

ka bir mucize zuhur etmemiştir şeklinde bir iddia da ile 
ri sürülmektedir. Bu iddia da tamamen çürüktür. Pey
gamber olur da kendisinden yalnız tek bir mucize zuhur 
eder, başka hiçbir olağan üstü şey görülmez olur mu ? 
Hassaten peygamberlerin zübdesi, Allah'ın sevgilisi olan 
Resulullah'tan bun u uzak görmek mesnetsizdir. O'nun 
el inden pek çok mucizeler zuhur etmiştir. Kur'an O'nun 
ebedi mucizesidir. Diğerleri, zamanına mahsus kalmıştır. 
Bunlardan meşhur ve çok yaygın birkaçına dokunmakta 
bu yanlış iddiayı çürütmek bakımından fayda vardır 

Bir kere peygamberin bazı mu'cizelerini bizzat Kur' -
a n-ı Kerim haber verniştir Bedir harbinde Cenab-ı Hak, 
İslam .askerlerini, görünmiyen kuvvetlerle te'yid ettiğini 
bildiriyor : «Rabbinizden yardım istiyordunuz. Rabbiniz 
de «Ben size biribiri ardınca gelen bin melekle imdade
diyorum» diye icahet etmişti. Altah bunu ancak müjde 

( 1 )  Gülistan, s 63 
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olsun, gönülleriniz sevinçle dolsun ve içlerinize güven gel

sin diye yaptı; yardım ancak Allah'tandır.» (El-Enfal : 
9 - 10) 

Bedir Savaşında Cenab-ı Hak, Müslüm"tnlara önce 
bin melek ile yardım va'detmişti. Sonra müslümanlar. 

Kürz İbn. Cabir'in, müşriklere yardım edeceğini duyup 
tasalanmışlardı. Bunun üzerine müminlere üç bin, hattfı 
beş bin melekle yardım edilecekleri müjdesi gelmişti 

«Allah size, siz hıenüz az v.e zayıf ike.n Bedir'd.e mu

hakkak yardım etmişti. O halde Allah'a şükı-edebilmek 

için O'na karşı gelmekten korunun. Hani sen mü'minlere 

demiştin ki : «Rıabbinizin üç bin melek gönderevek imdla

detınesi, si7ıe yetmez mi ?.» Evet siz sabreder ve (Allah'

tr.m) korkarsanız düşmanlarınız ansızın geliv.eriırlerse Al

lah, size beş bin nişanlı (işaretli) melekle i.mdadeder, Al

lah, bunu, size müjde olsun, kalbleriniz huzur bulsun diye 

yaptı .Yardım, yalnız Aziz ve Hakim olan Allah tarafın

dandır.» (Al-i İmran 123 - 125) 

Hendek savaşındaki mu'cize «Ey iman edenle·r ! ..l'U-
lnlı'ıın size olan ni'metlerini hatırlayın ! Hani size kaırşı 

(birleşik) askerler yürümüştü d·e biz, onla.rıa karşı (kuv
vetli) rıüzgar ve sizin görmediğiniz askerler göndermiş

tik.» (al-Ahzab 9) 

Şimdi peygamber (S.A.V.) i böyle gorunmiyen kuv
vetlere teyideden Allah' O'nun elinde birtakım mucizeler 
yaratmaz mı ? Bunları inkar, ayetleri inkar demek olur. 
İşte O'nun mu'cizesini hah.er veren bir ayet daha «Hani 

peygamber, :ljevcelerinden birine gizli biı· söz söylemiş, 

7evcesi o sözü (baş�asına) haber verdiği zaman Hak ta

ala, hu h:ali Peygamberine bildirmişti. Halbuki (Peygam
ber) o hususun bir kısmını söylemiş, biı' kısmını bırak-
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mıştı, peygamber zevcesine bütün olanı haber verince zev
cesi : «Bunu sanıa kim haber verdi ?» dedi. O da : «Her 
şeyi hakkiyle bilıen, herşeyden haberdar olan Allah bildir
di» dedi.» (at-tahrim : 66) 

Mu'cize Tabiat kanunun üstünde cereyan eden bir 
olaydır. Bu, peygambere mahsustur. Mucizesi bizzat Kur'
<:n ile haber verilen Resul-i Ekrem' (S.A.V.) 'in mu'cizele
rini inkar, imanı bütün bir mümine yakışmıyacağı gibi 
i1me de aykırıdır. Peygamberimizin tevatüren gelen mu
ci zeleri konusunda Kadı İyaz'ın aş-Şifa Fi-Ta'rifi Huku
ki'l-Mustafa adlı eserinden ve kütübi sitteden bazı ikti
baslar yapacağız. Kadl  İyaz adı geçen kitabının, Hz. Pey
gamberin mucizelerine tahsis ettiği dördüncü babında 
(s. 206) şöyle diyor 

«Düşünürün bilmesi lazımdır ki biz bu kitabımızı 
Resulullah (S.A.) in peygamberliğini inkar eden ve O'nun 
mucizelerine dil uzatan kimseler için yazmadık. Biz bunu 
f{esul'ün çağrısına icabet eden, O'nun peygamberliğini 
bsdik eden İslam ümmeti için yazdık ki muhabbetleri 
artsın, imanlarına iman katsın. Bu bapta maksadımız 
ana mucizeleri göstermektir. Biz, bunlardan gerçek, is
natları sahih olanları zikrettik ki çoğu yakin derecesine 
varmış, ya da ona pek yaklaşmıştır.» 

«Bil ki peygamberlerin getirdikleri mucizeler iki kı
sımd;r. Bir kısmı beşer kudreti altında olan neviclendir. 
Ama insanlar onu yapmaktan aciz kalırlar. Onları böyle 
aciz bırakmak, Alla h': n, peygamberinin doğruluğunu gös · 
termek için yaptığı bir işidir. Mesela ölümü temenni et
mekten, Kur'an'a benzer bir söz söylemekten aciz kalma-· 
lan gibi. Bir kısmı da beşer kudretinin üstündedir. Ölüyü 
diriltmek, asayı yılana çevirmek, salih devesini taştan çı
karmak, ağacın konuşması, parmaklardan su kaynaması, 
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için cennetler, köşkler hazineler al ki seni doğrulıyalım, 
aym yctrılması gibi. Bunlar, Allah'tan başkasınm yapamı
yacağı işlerdir. Bunları peygamberin elinde meydana ge
tiren Allah'tır.» 

«Bil ki bizim peygamberimizin elinden zuhur eden 
mucizeler, her iki nevidendir. O, peygu.mberlerin en �:ok 
mucize getireni, mucize bakımından en yükseği, delil ba
kımından en kuvvetlisidir.» 

«Sonra bil ki Peygamberimizin mucizeleri de iki kı
sımdır : 

«1 - Bir kısmı kat'i ilim ifade eder, ve bize tevatü
ren nakledilmiştir. Kur'an gibi. Bunun mucize olduğunda 
şek ve şüphe yoktur. Bunun icazmı inkar eden, Muham
med (S.A.V.) in varlığını inkar eden gibidir. Peygamberi
mizin elinden başka mucizeler ve harika şeyler de zuhur 
etmiştir. Bunlardan mesela belirli bir tanesi kat'i kesinli
ğe ulaşmasa da hepsi beraber ulaşır. O'nun elinden böyle 
şeylerin çıktığında şüphe yoktur. Ne mü'min ne de kafir 
O'nun elinden garip şeylerin zuhur ettiğinde ihtilaf et
mez. Ancak inatçının ihtilafı, bunların Allah tarafından 
olup olmadığındadır. Biz bunların Allah tarafınd<m oldu

ğunu söylemiştik. 

2 - İkinci kısım zaruri ve kat'i ilim ifade etmiyen 
mucizelerdir. Bunlar da iki çeşittir 

a) Birçok kimse arasında meşhur ve yaygın, rnu
haddisler, raviler ve siyer nakilleri arasmda yayılan çe
şit ki parmaklarından su kaynaması , yemeği çoğaltması, 
bu nevidendir. 

b) Bir yahut iki kişi tarafından görülüp, az kişi ta
rafından rivay et edilen ve diğeri gibi şöhret bulm1yan çe
şittir Fakat bu da benzeriyle birleştirilirse manada uyu-
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şurlar, ve dediğimiz gibi mucizenin getirildiğinde ittifak 
ederler.» 

O'nd<nı (S.A.) nakledilen bu mucizelerin çoğu kesin
likle bilinmektedir. Ayın yarılmasını Kur'an haber ver
mektedir. Nassın dış manasından ancak delil ile döniıle
bilir . . .  Keza suyun kcı.ynaması, yemeği çoğaltması olay
larını da güvenilir raviler, ve sahabeden büyük bir kala
balık haber vermiştir Ve bu, Hendek Günü (5/627) , 
Buvat Gazvesi (2/624) ,  Hudeybiye ömresi (6/628) , Te
buk Gazvesi (8/630) ve emsali gibi müslümanların toplu 
bulundukları yerlerde, meclislerde, askerlerin arasında 
vukubulmuştur. Asha.bm, bu haberleri rivayet edenlere 
itiraz ettikleri vaki olmamıştır. Onlardan susanların sus
ması, konuşanların kmrnşması gibidir (yani sükılt ikrar
dandır. )  Çünkü onlnr batıla karşı susmaktan münezzeh
tirler . . .  Dediğimiz gibi Resul'ün bu nevi mucizeleri kat'] 
ilim ifade eder. Ama aslı olmıyan haberlerin, batıl üzerine 
yapılan rivayetlerin, şüphesiz zamanla za'fı, belinin bü
küklüğü, uydurmalığ'l meydana çıkmıştır. »  

«Keza Resul'ün gc; yptan haber vermesi, zaruret ifa
de eden mucizelerdendir. Bunların ahad haberlerine da
yandığını söyliyenler, bizce Hadisle fazla uğraşmayıp 
başka fenlere dalmalarından ötürü böyle söylüyorlar. 
Yoksa nakil yollarına itina eden, hadisleri ve siyeri mü
talaa eden kimse, zik:�ettiğimiz vechile bu meşhur kıs
saların doğruluğundan şüphe etmez . Bir meselede biri
ne göre tevatürün sab.t olup, diğerine göre olmaması da 
mümkündür. Çünkü insanların çoğu, Bağdat'ın mevcu
diyetini ve büyük b:r şehir olduğunu, imamet ve hilafet 
merkezi bulunduğunu bilir. Ama öyle münferit kimseler 
de vardır ki Bağdafın vasfını değii, ismini dahi bilme?:
ler. )> 
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Kadı İyaz, mucizelerin sübutunu bu şekilde anlattık
tan sonru 237 inci sayfadan itibaren mucizeleri birer bi
rer çeşitli varyantlariyle izah ediyor. Özet olarak bun
lara temas edelim. 

a) A y ı n y a r ı 1 m a s ı : 

Yüce Allah, «ikterabeti's-sa'atu wa'n şakka'l-kaıııar. 

Wa in yeraw ayeten yu'ridu wa yakUlu sihrun mustamir

run : Kıyamet saati yaklaştı ve Ay yarıldı. Bir mucize 

g·ördükl,eri .zaman yüz çevirirler ve «Bu devamlı bir 

sihirdir» deder.» (kamer suresi 1 - 2) buyurmuş, ma

zi sigasiyle Ayın yarılmasını, kafirlerin gördükleri muci
zelerden yüz çevirmiş bulunduklarını haber vermiştir . . .  
İbn-i Mes'ud (R.A.) un şöyle dediği rivayet edilmiştir : «Re
sulullah (S.A.) zamanında Ay iki parçaya ayrıldı. Bir par
ç..ısı dağın üstüne, biri de aşağısına geldi. (Peygamber) 
Sallallahu Aleyhi ve Sellem, şehadet getiriniz., dedi.»,  İn
şikak-ı Kamer mucizesinin inkarı mümkün değildir. Çün
kü bu olay bütün mevsuk mecmualarda geçiyor. Kaldı ki, 
ayetin alt tarafı da «Bir mucize gördüklıeri zaman yüz 

çevirir, bu, apaçık bir sihirdir, derler.» ifadesiyle bu ola
ya kesinlik veriyor. 

İnşikak-ı Kamer olayı, en fazla münakaşa edilen bir 
mesele olduğundan biraz daha konuyu aydınlatmak için 
tafsilat vermeyi uygun buldum 

Seyyid Kutup, Fi Zılali'l-Kur'an adlı eserinde bu hu
susta özetle şu izahatı vermektedir 

«Ayın yarılmasından bahseden haberler tevatür ha
lindedir, yalnız teferruat yönünden hafif farklar görül
mektedir. Şöyle ki : Ahmed İbn. Hanbel Enes İbn. Ma
Ek'ten şunu rivayet ediyor : «Mekke ehli Peygamber 
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(S.A.V.) den bir mu'cize istediler. Bunun üzerine Mek

kr'de Kamer (ay) iki defa yarıldı ; «Kıyamet yaklaştı ve 
ay yarıldı.» ayetini okudu. Buhari, Abdullah İbn. Abdil 

\\. ahhab _ Bişr İbn al-Mufaddal - Saidu'bnu Urwa - Kata

de yoliyle Enes İbn. Malik'ten şöyle rivayet ediyor : Mek

ke Ehli, Allah'ın R.esulü'nden kendilerine mu'cize gös

trrmesini istediler. O da onlara ayı iki parça halinde 

gösterdi. Hatta iki parça arasında Hiray (Dağın) ı gör

düler.» Buhari ve Müslim, başka yollarla da Katade 

Enes'ten bunu rivayet etmişlerdir. 

İmam Ahmed İbn. Hanbel, Cubeyr İbn. Mut' ;m'in 

babasından rivayet ettiği şu sözü kaydediyor «Ay, Re

sullullah devrinde yar ıldı ve iki parça oldu. Bir parças ı  
bu dağa, öteki parçası öbür dağa gitti. Kureyş dediler ki 

«Muhammed bize sihir yaptı. Eğer bu yaptığı sihir ise. 

dünyadaki insanların hepsi bunu göremez.» Bayh::ıki ve 
İbnu Carir başka yollardan Cubayr İbn. Mut'imden ay 
nı rivayeti nakleder l.er .  

Abdullah İbn. Abbas rivayeti Buhari, Yahya İbn . 

Kasir - Bakr, Ca'fer İrak İbn. Malik - Ubaydullah tbn . 

Abdillah İbn. Utbe yeliyle İbnu Abbas'ın şöyle dediğ"in i 
kaydediyor «Peygamber (S.A.V. ) in zamanında ay iki

ye bölü ndü» Buhari başka bir yoldan da İbnu Abbas'ı n 

bu hadisini rivayet eder. İbnu Carir de keza Abu Talb.o. 

yoliyle İbnu Abbas'tan şöyle rivayet etmektedir «Bu, 

hicretten önce olmuştu. Ay yarıklı, iki parça halinde 

gördüler.» Awfi de İbn . Abbas'tan böyle bir rivayet alrn:ş
tır. 

Tabarani İkrime'den - İbnu Abbas'tan rivayet ediyor 

«Resulullah (S.A.V. ) zamanında ay tutuldu. Dediler ki 

«Ay'a sihir yapıldı.» Hunun üzerine «İktarnbatissa'atu . . .  ı> 
ineli .  
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Abubakr al-Bayhaki Abdullah İbn. Ömer'den gelen 
rivayeti şöyle tesbit etmiştir «Bu olay, Resulullah dev
rinde oldu. Ay iki parçaya ayrıldı, bir parçası bu dağın. 

öteki parçası öbür dağın arkasında kaldı. Peygamber 
(S.A.V.) «Allahumma'şhad Ya Rabbi şahidol» dedi. Jl/Iüs
lim, Ahmed, Abdullah İbn. Mesud'dan gelen rivayeti şöy
le tesbit etmiştir «Kamer, Resululla h devrinde iki par
çaya ayrıldı. Bunu gördüler. Allah'ın Resulü (S.A.V.) 
«Şahidolun» dedi.»  Bu haberi Buhari ve Müslim Sufyan 
İbn. Uyayna'dan çıkardıkları gibi A'maş İbrahim - Abu 
Ma'mar Abdullah İbn. Suhayr yoliyle de İbnu Me's'ud'
dan çıkarmışlardır. 

Buhari'deki diğer bi.r rivayet «Resulullah devrin
de Kamer yarıldı. Kureyş «İbnu Ehi Kebşe'nin bize yap

tığı bir sihirdir bu. Eğer sihir ise başka taraftan kim
se göremez. O halde (bu gece) yolda buraya gelenlerden 
sorunuz. Çünkü Muhammed insanların hepsini büyüli
yemez.» dediler. Dışarıdan gelenlerden sordular;  onlar 
da böyle gördüklerini anlattılar . 

Görülüyor ki bütün bu rivayetler, cüz'i farklarla bu 
olayın vukubulduğunu ve Hicretten evvel Mekke'de ce

reyan ettiğini, «Ay'ın sadece tutulduğunu» ifade eden za

yıf bir tek rivayet müstesna, bütün rivayetler Ay'ın iki 
parçaya ayrıldığını tesbit ediyor. Olayın yerini, zamar.ını, 

tarzını belirtiyor. Kur'an, onlara Ay'ın yarıldığını söyler
ken onlardan bunu reddeden bir rivayet nakledilmemiş

tir. Sadece «Muhammed bize sihir yaptı» dedikleri nak

lediliyor. Fakat kendileri de bunun sihir olmadığına ka

naat getirmiş olacaklar ki «Sihir olsa, Muhammed bü
tün insanları büyüliyemez, o halde Mekke dışında olan

lar bunu göremez» demişler ve dışarıdan gelenlere bu 
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olaydan sormuşlar, onların da böyle bir hadiseyi gördük
lerini öğrenmişlerdir. 

Şimdi üzerinde durulacak bir mesele kalıyor : Kur'·
a n-ı Kerim' de Muhammed (S.A.V.) 'in mu'cize göstermek 

için değil, fakat doğru yola çağırmak için gönderildiği, ifa

de edilmekte ve : «Biz ayetJ.er (mucizeler) göndermekteı-ı 

ahkoya.n şey, evvelkilerin de (mu'cizeleri gördükten son

ra) yalanlamaları (ve bu yüzden azaba uğramaları) dır» 

( al - İsra 59) denilmektedir. Acaba bu rivayetler, bu aye

tin nıassiyle çatışıyor mu ? Hayır. Çünkü ayet şunu ifade 

etmektedir Mu'cize göstermek, peygamberin vazifesi de

ğildir. O, bir beşerdir. Ama Allah tarafından elçi seçil

miştir. Elçiliğinin en büyük delili de getirdiği Kur'an' -

dır. Bu yeğane, semavi kitap, onları nazireye davet 

eder ve «İnsanla.ı• ve cinler bir araya grelip arka arkaya 

verseler onun bir mislini getiremezler» (al-İsrıa : 88) 

der. Bu suretle Resulün en büyük mu'cizesinin Kur'an 

olduğunu, peygamberliğinin delilinin de bu kitap oldu

ğunu ifade eder. Yoksa öteki duyusal mu'cizeleri inkar 

etmez. Bilakis «Bir mu'cize gördükleri zaman, bu, de

v.anılı bir sihirdir» dediklerini naklederek, onların vu

kuunu haber verir. 

Çok sağlam ve te'latüren gelen mu'cizeler, Allah'ın, 

kuluna bir ikramıdı r; Hz. Peygamber'in, peygamberliği

nin delili değildir. Çünkü Kur'an'dan üstün delil olmaz. 

O halde İnşikak-ı Kamer (Ayın yarılması) ,  Allah'ın 

kulu Muhammed'e verdiği diğer mu'cizeler yanında ger

çek bir mu'cizedir. Bıı mu'cize ile kıyametin yaklaştığı 
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haber verilmekte ve insanların kalbi intibaha (ayrılma

ya) davet edilmektedir. İnkarı mümkün değildir.» C )  
b )  G ü n e ş i n  b a t t ı k t a n  s o n r a  d ö n ü ş ü  

«Umeys kızı Esma'dan iki yolla rivayet edildiğine 

göre Peygamber (S.A.) e vahiy geliyordu. Başı Ali (R.A.) 

iu kucağında idi.  Ali (R.A.) Güne� batıncaya kadar i kin
di namazını kılamadı. Hz. Peygamber sordu 

-- Ya Ali, namazını kıldın mı ? 

- Hayır, 

- Alfah'ım, o, senin ve Resulünün taatinde idi Ü ze-

rine Güneşi çevir ! 
Esma diyor ki «Peygamberin bu duasından sonra 

Güneş'in batmışken tekrar doğduğunu gördüm. Yer üze

rinde durdu. Bu, Hayber arazisinden Sahba <;teni.len yer

de olmuştur. İki yolla gelmiştir, ravileri sikadir.»  

c) P a r m a k 1 a r ı n d a n s u k a y n a m c \  s ı 
«Bu bapta Hadis çoktur. Peygamber (S.A.V.) in par

m aklarından su kaynamasını içlerinde Enes, Cabir, İnb-i 

Mes'ud da bulunan bir topluluk haber vermiştir. Enes 
İbn. Malik (R.A.) ten rivayet edilmiştir «Resulullah 

(S.A.V. ) i gördüm, ikindi namazı vakti gelmişti. Herkes 

<ı bdest suyu aradı, bulamadılar. Allah'ın Elçisine bir çöm
lek içerisinde biraz su getiri ldi. Resulullah (S.A.V.) elleri

ni o kaba . koydular ve halka ondan abdest almalarını em
rettiler. Enes <;liyor ki gördüm ki su, parmakları arasın-

( 1 )  Seyyid Kutup, l''i Zılali'l-Kur'an. c .  26-30, Dar·u İl1yı3.'il -Ku
tubi-l-Arabiyya, Kahire. 
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dan kaynıyordu. Başından sonuna kadar herkes o sudan 
abdest aldılar.» Katade de Enes'ten bunu rivayet etmiş
tir : Orada Resulullal ı'ın parmaklarını örtüp örtmiyecek 
kadar bir su olan bir kap getirildi, deniyor. Katade 

(Enes'e) «Ne kadar idiniz ?» diye sormuş Enes de «Üç 

yüz kişi kadar idik.» demiştir .. Diğer bir rivayette sek
sen kişi, bir diğerinde yetmiş kişi oldukları yazılıdır. (As

lı bir olduktan sonra teferruatta değişiklik zarar ver
mez.) » ( 1 )  

Buna benzer vak'alar çeşitli yerlerde tekerrür etmiş

tir Buvat Gazvesi nde, Hudeybiye'de, Tebuk'te ve daha 
başka seferlerinde olduğu Şifa-i Şerif'te yazılıdır. Yine 
seferlerinden birinde ashap susamış, iki kişi falan yerde 

devesine iki tulum su yüklü bir kadını gördüklerini söy
lemişler, O da kadını getirmelerini emretmiş, kadın ge·

tirilince Allah'ın Elçisi, iki tulumdan biraz su bir kaba 
boşaltmış, herkes ondan kaplarını iyice doldurmuşlar, 
ama kadının tulumundan da hiçbir şey eksilmemiş ve Al
lah'ın Elçisi kadına azık toplanmasını emretmiş, kadının 
elbisesi azıkla doldurulmuş ve «- artık. git, biz senin 
suyundan bir şey almadık. Lakin Allah bizi suladı.» 

buyurmuştur. n 
«Ve çeşitli yerl erde az bir yemeğin 60 - 70 kişiye ye

tecek kadar çoğaldığına dair mucizeler zuhur etmiştir.» 

Bunları kaydettikten sonra Kadı İyaz şöyle diyor 
«Bu fasılların ekseri hadiseleri Sahih (Buhari, Müsli m) 
eledir. Bu fasıldaki hadislerin anlamında on yedi saha-

( 1 )  At-tacu'l-Cami'u li 'l - Usul fi Ahadisi'r - Resul, c .  3 ,  s .  292. 

< Buhari, Müslim) 

( � )  at.-tac c. 3, s. 29·1 ( Buharn 
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bi ittifak etmiş ve onlardan da birkaç misli tabii naklet
miştiv> 

d)  A ğ a c ı n g e 1 i p ş e h a d e t e t m e s i 

İbn-i Ömer'den rivayet ediliyor : Biz Allah'ın Elçisi 
ile bir seferde idik. Bir a'rabi yaklaştı. Peygamberimiz 
ona sordu 

- Ey a'rabi nereye gidiyorsun ? 

- Evime. 

- .Bir hayra gelir misin ? 

- Nedir o ?  

- Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın 
?lçisidir, diye şehadet etmendir. 

- Bu dediğinin doğruluğuna kim şehadet eder ? 

- Şu semihe (dikenli, iri) ağaç. 

Derenin kenarında olan ağaç yeri yararak geldi, Al
Lah'ın elçisinin önünde durdu. H.z. Peygamber, üç defa 
şehadet getirmesini istedi. O da dediği gibi şehadet ge
tirdi, sonra yerine döndü. Bunun da birçok varyantları 
ve mufassal şekilleri vardır. (1) 

e) D a 1 ı n i n 1 e m e s i 

Bu haber çok meşhur ve mütevatirdir. Bunu saha
beden onyedi kişi rivayet etmiştir. 

Cabir İbn. Abdillah diyor ki «Mescidin üzeri hur

ma dallariyle örtülü idi. Allah'ın Elçisi hutbe iradeder
ken o dallardan birine yaslanırdı. Kendisine minber ya-

( 1 )  Müslimde buna benzer başka bir rivayet var. 
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pılınca o daldan iş.ar (on aylık yüklü deve) sesine ben

zer bir ses işittik.» ( ')  Bunun da varyantları var ama aynı 
şeyi ifade etmektedirler. 

Bu olaylıarın çeşitli şekillerde anlatılması tabiidir. Çün

kü aynı olayı gören bir cemaatten o olayı sorsanız, çeşitli 

şekillerde anlatacaklardır. Zira herkRsin görüşü, hafızası 

\'e ifadesi bir değildir. Bu psikolojik bir hakikattir. 

f) Ye m e ğ i  n ç o ğ a l m a s ı  

Hz. Enes (R.A.) diyor ki «Abu Talha, Ümm-i Su
leym'e «Allah'ın Resulünün sesi çok zayıflamıştı anladım 
ki, çok açtır. Yiyecek bir şeyin var mı ?» diye sordu. Üm
m-i Süleym : «Evet» deyip arpa ekmeğinden birkaç yuf
ka dolayıp çıkınladı, benim koltuğumun altına sıkıştırdı 
üzerini de tekrıar örttü ki, başka kimse görmesin. Böy
lece beni Hz. Peygambere gönderdi. Gittim ki, kendileri 
mescitte bulunuyorlar. Be:r.abRrinde birtakım insanlar 
var. Yanlarında durakladım. Resulullah bana «Seni Ebu 
Talha mı gönderdi ?»  dedi. «Evet» dedim. «Yemeğe mi 
çağırıyor ?», «evet» dedim. Yanındakilere : «Kalkın, gide
lim.» buyurdu. B,en d� onlarla beraber geldim. Durumu 
Ebu Talha'ya söyledim. Ebu Talha : «Ya Ümm-i Süleym, 
Allah'ın Resulü bize birtakım adamlar getirmiş. Halbu
ki yanımızda onlara ikram edecek bir şeyimiz de yok.» 
diye yakındı. Ümm-·i :Süleym : «Allah ve Resulü daha iyi 
bilir» dedi. Ebu Talha Allah'ın Resulünü içRri buyur etti .  

Allah'ın Resulü «Ya Ümm-i Süleym, yanında ne 
varsa getir» diye emretti. O da bana verip gönderdiği 

ekmeği getirdi. Yine Resulullah'ın emriyle Ümm-i Sü-

( 1 )  at-tacu'l-Cami'n 'i'l -Usuı, c. :ı, s.  300. 
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lcym, yufkaları açıp yağladı .  AU.ah'ın Resulü sofra ba
şında Allah'a dua etti. Sonra : 

- «Ün kişi gelsin dedi.» On kişi gelip yediler, doy
dular ve çıktılar. On kişi daha çağırmasını emretti. On 
kişi daha gelip doyuncaya kadar yediler, çıktılar. Yine 
on kişi daha çağırmasını emretti. On kişi daha gelip ye
diler, doydular ve çıktılar. Tekrar on kişi çağırmasını em
retti. Böylece onar kişi, onar kişi çağırtıp yedirtti. Ora
da bulunan bütün insanlar doydular . Hepsi yetmiş sek

sen kişi kadar vardı. (1) 

g)  D u a s ı n ı n k a b u 1 ü 

ENES (R.A.)  diyor ki «Resulullah zamanında Me
dine'de kıtlık oldu (yağmur yağmıyordu. )  Kendileri hut
be iradederken bir adam (Haricatu İbn. Hısn el Fizari 
kalkıp : «Ya Resulallah , yağmursuzluktan, atlar, koyun
lar helak oldu. Allah'a dua et ki, bizi sulasın» dedi. Re
sulullah mübarek ellerini açıp dua buyurdular . Cam gibi 
duru olıan semada birden bir rüzgar esmeğe başladı , pe

şinden gökt.e bulutlar belirdi, bunlar bir araya geldi ve 
bardaktan boşalırcasına yağmur yağdı. O kadar ki evi

mize gelirken sulara batıp çıkıyorduk. Yağmur öteki cu
maya kadar devam etti. Yine o adam veya başka biri 
kalkıp : «Ya Resulallah, evlerimiz yıkıldı, Allah'a dua et; 
yağmuru durdursun ! »  dedi. Peygamber (S.A.V.) «Alla
humma hawalayna wa la aleyn fa Allah'ım artık bize de

ğil civarımıza yağmur ver ! »  diye dua etti. Baktık ki, bu
lutlar iklil (başı örten taç) gibi Medine haval isine yayıl
dı. (2) 
( 1 )  at-Ta cu'I-Cami'u Ii 'I-Usul fi Ahadlsiir-Resuı.  c. 3, s. 29'!-95 

Abu Davud hariç beş imam rivayet et.miştiI" 

(2) at-Tac ,  c. ::ı. s. 302.  Tirmizi hariç beş imam rivayet etmiştir. 
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h) c e a d a t ı n t e s b i h i 

İbn-i Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir : «Biz, 
yenilen yemeğin tesbihini duyardık.» Yine başka bir ri
vayette de şöyle d<�miştir «Biz Resulullah ile yemek 
yerken, yemeğin tesbihini işitirdik.» Başka rivayetlerde 
de taşların, Resulullah'ın elinde tesbih ettikleri yazılı
dır. (") 

i )  H a y b e r el e g ö z ü a ğ r ı y a n H z .  A 1 i 
(R. A. ) i n  g ö z ü n e t ü k r ü ğ ü n ü 

;; ii r e r e k  � i f a y a  k a v u ş t u r m a s ı  

Hayber Harbinde Allah'ın Resulü «Bu bayrağı öy
!e bir adama vereceğim ki, Allah onun eliyle fetih nasib 
edecektir. O, Allah 'ı ve Resulünü sever, Allah ve Resulü 
de onu sever» buyurdu. Herkes acaba bayr.ağı kime ve
recek diye merak ediyordu. Resulullah Ali İbn. Ebi Ta
lib'i arattı . «Ya Resulallah gözünden şikayetçidir» dedi
ier. Resulullah Hz. Ali'yi getirtti, parmağını ağzında ısla
tır· Ali'nin gözlerine sürdü, dua etti. Hz. Ali'nin gözlerin
de ağrı namına hiçbir şey kalmadı .  Bayrağı teslim aldı 
V·� gerçekten Allah, onun eliyle Hayber'i müslümanlanı 
kazandırdı. (') 

j) P i ş m i ş  k o y u n u n  z e h i r  1 i 
o l d u ğ u n u  h a b e r  v e r m e s i  

Ebu Hüreyre yoliyle gelen bir rivayette «Bir Ya-
hudi kadını, Hayber'de kızartıp zehirlediği koyunu ye
mek olarak Resul-i Ekrem'e ikram etti. AUah' ın Elçisi 
üııdan yedi. Ashap da yediler. Allah'ın Elçisi , 

( 1 )  at-Tacul-Cami'u li 'l-Usul c. 3, s. 298-299. 

(2) Hilyetu'l-Evliya, A bu Nuaym A h med al -ls fahani c .  ı .  s .  6 1  

ve devamı, Mısır 1 35 1 1 1 932 . 
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- «Ellerinizi çekin, çünkü koyun bana zehirli oldu
ğunu söyledi» buyurdu. Bişr İbn. Bera' öldü. Allahın :El -· 
çisi kadına sordu 

- .Seni bu harekete sevkeden nedir ? 

-- Eğer peygamber isen yaptığım sana zarar vermez; 
r.ıelik isen insanları senin elinden kurtarmış olurum. 

Allah'ın Elçisinin emriyle kadın öldürüldü. Öldürt 
nıeyip affettiğini kaydeden rivayetler de vardır. 

R.esuluU.ah, birine dua ettiği zaman o dua onun çocu
ğuna ve çocuğunun çocuğuna kadar tesir ederdi. Hz. 
Enes diyor ki : Annem : «Ya Resulul1ah : «AUahım, ona 
çok mal, evlat ver, ona verdiğini hayırlı eyle.»  diye dua 
buyurdu. Şimdi malım pek çok. Çocuğum ve çocuğumun 
çocuğu, bugün yüze bağil olmaktadır.. » 

Abdurrahman İbn. Avf'e de bereketle dua etmişti . 
Abdurrahman diyor ki : «Taşı kaldırsam altından altun 
bulıacağımı ümidederim. Allah gerçekten ona vermişti. 
Öldüğü zaman terikesinden altunlar baltalarla bölündü. 
Dört karısından her biri seksen bin, aldılar . . . » 

Abdullah bn. Abbas'a : «Allah'ım ona din öğret, o::ıu 
dinde fakih eyle ve ona tevil öğret.» diye dua buyurmuş
tu . Ondan sonra Abdullah İbn. Abbas Hibr (büyük alim) 
ve (Tercümanülkur'an) diye anıldı. 

k) G a i p t e n h a b e r v e r m e s i 
Sahih hadis erbabı bilginler, Resulullah (S.A.V.) 

in, ashabına, çıkacağını vadettiği haberleri teGpit etmiş
tir. Bunlar arasında İslam düşmanlığma üstün gelinece
ği, Mekke'nin fethi, Kudüs'ün Şam'ın, lrak'ın fethedile
ceği, bir kadının tek başına salimen Hire'den Mekke'ye 
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Allah'tan başka kimseden korkmadan gidebileceği, Hay
ber'in Ali eliyle a1ınacağı, ümmetine dünyanın parlak 
yaşayışının verileceği, Kisra'nın ve Kayser'in hazinelerine 
sahip olacakları vardır. Aralarında çıkacak fitneleri, yet
miş üç fıkraya ayrılacaklarını, ümmetinden bir taifenin 
daima hak üzerinde bulunacağını. . .  Ammar İbn. Yaser' -
in  bir azgın cemaat tarafından öldürüleceğini, müslü
manlarla beraber çarpışan Kuzman'ın ehl-i nardan oldu
ğunu söylemişti. Gı2rçekten Kuzman kendini katlederek 
i;ıtihar etmiştir. Kendisinden sonra hilafetin, otuz sene 
süreceğini, sonra ısırıcı saltanata dönüşeceğini söylemiş
ti. Devesinin kaybolup bir vadide bir ağaca takılmış bu
lunduğunu, Hatip İbn. Beltaa'nın bir mektup yazıp Ku
reyş'e, Peygamber'in Mekke üzerine yürüyeceğini ihbar 
etmesini ashabına bildirmesi ve adam gönderip kadını 
yakalatması, amcası Abbas'ın Bedir'de esir düşünce 
fidye vermek için malı olmadığını söylemesi üzerine ne 
kadar malı olduğunu ve onu karısı Ümmülfazl'a verdiği
m söylemesi, Halid'i Ükaydir üzerine gönderdiği zıaman, 
Ülmydir'i sığır avlarken bulacağını söylemesi. . . Bütün 
bunların hepsi, ya hayatında, yahut vefatından sonra çık
mıştır. 

1. Resulullah'ın Beklenmesi : 

Aişe (R.A.) diyor ki «Allah seni insanlardan koru
yacaktır.» (al-Maide : 67) , ayeti ininceye kadar Resulul
lah'ı beklerlerdi. Bu ayet inince başını çıkarıp «Ey in
s:::mlar gidiniz, yüce Habbim beni korudu.»  buyurdu. 

Hz. Peygamber (S.A.) bir yere konduğu zamıan arka
daşları bir ağaç gö lgesi seçerler, O da orada istirahat bu
yururdu. 'Dam böyle bir sırada bir a'rabi geldi kılıcını 
çekti : 
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- Seni benden kim korur ? dedi. Resulullah 

-- Yüee ve celil olan Allah korur, buyurdu. 

A'rabinin eli titredi, kılıcı elinden düştü. Başını ağa
ca öyle hızlı çarptı ki, sanki dimağı akayazdı. İşte bu 
olay üzerine bu ayet nazil oldu. Bu olay, Sahih h.:ı.dis 
kitaplarında geçmektedir. Ve bu olayın kahramanı (yani 
kılıç çeken adam) Guras İbn. al-Haris'tir. Resulullah onu 
affetmiştir. O da kavmine dönmüş ve «İnsanların en 
hayırlısının yanından size geldim», demiştir. (1) 

m) E b u C e h i 1 '  i n A h d i 

Ebu Cehil, Hz. Peygamberi namazdan menetmişti. 

«Eğer Muhammed'i namaz kılarken görürsem, boynunu 

çiğniyeceğim» demişti. Resulullah kuşluk vakitleri, Ka

be'yi kendisiyle Şam arasında bırakarak Şam'a doğru 

yönelir, namaz kılardı. Yine bir gün namaza durmuştu. 

Secdeye gtitikleri sırada Ebucehil büyük bir taş alıp Hz. 

Peygamber'e doğru ilerledi. Taşı başına vurmak istiyor

du. Yaklaşır yaklaşmaz birden rengi değişti, korktu, ge

risin geriye kaçtı. Elleri taş üzerinde donakalmıştı. Ne 

olduğunu sordular : «Aramızda bir hendek bir aygır ve 

kanatlar vardı. Az daha beni yiyordu.» dedi. Resulullah 

buyurmuştur ki : «Law dana minni lahtatafathu'l-malai
katu udwan udwan = Bana yaklaşsaydı melekler onu 
parça parça ed·erdi.» (2) 

( ] )  aş-Şifa' fi-Ta'rifi Hukuki'l-Mustafa, s. 206-291 özetlenmiş · 
tir. Yoksa daha çok mucize vardır. 

( 2 )  İbn-i Hişam c. 1 ,  s. 298-299 aş-Şifa s. 294 ; Taberi Cami u' -
!-beyan c. 3, s. 1 40 - 1 42 Kadi Beydavı, c. 2, s. 61 1 - 12 aş- Şifa 
s.  292 

142 



8. Ebu Cehlin .Küstahlıkları : 

Resulullah namaz kılarken Ebucehil yanından geç
miş ve : 

-- Ben seni bundan menetmemiş mi idim ? diye çı
kışmıştı. 

Hz. Peygamber de kızarak Ebucehl-i azarladı . Ebu
c0hl'in onuruna dokundu, sinirlendi : 

- Hele şuna bak, ben şu vadinin en çok hadis (ku
rultay) i olan adam olduğum halde Muhammed beni teh · 
didediyor ha ! ? Dedi. 

Bu olay üezrinde Allııh kelamı şöyle nazil oldu 

«Baksıan a o nehyedenc ? Bir kulu namaz kıldığında. Baksa

na o hidayet üzere gftde,r, yahut takva ile emrederse fena 

mı ? Baksana yalanlayıp aksine giderse iyi mi ? Daima Al
lah'ın gördüğünü bilmiyor mu ? Sakın, celalim hakkı için 

eğer( akıllanıp) vazgeçmezse muhakkak biz o alnı sürük

liyeceğiz. Yalancı, cani bir alın. O vakit o nadisini (ku

rultayını, meclisini ) çağırsın. Biz de zebanilıeri çağıraca

ğız. Sakın onu dinleme, secde et ve rabbine yaklaş.» 

(Aiak Suresi 10 - 1 9) 
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Katade diyor ki : «Her ümmetin bir Fir'avn'i vardır. 
Bu ümmetin Firavn'ı da Ebucehil'dir» ( ')  Bir insanı na
mazdan menetmek Ebuc.ehl'in yoludur. Ancak gasbedüen 
yerde ve kerahet vaktinde kılınan namazdan nahyetmek, 
haddi zatında namazdan değil, mekan ve zamandan ne

hiydir. Mamafih bunda da sadece hakikati açıklame>_k1a 
iktifa edilmelidir. Hz. Ali (K.V.) namazgahta bayram na
mazından evvel namaz kılan bazı kimseleri görmüş : «Re
sulullah'ı böyle yaparken görmedim.» demiş, «Ü halde 
niçin menetmedin ?» diyenlere : «era'eyte'l-lezi yenha ab

clen iza salla Kulu namaz kılarken meneden adamı 

gördün mü ?» tehdidi .altına girmekten korkarım.» de:r:.ıiş

ti. (2) 
«Wa ma adrake ma sakar la tubki wa la tazar Law

wahatun li'l-b;aşar aleyha tis'ata aşar. = Sekar nedir, bi

lir misin ? ne geride bir kalıntı kor, ne bırakır. Beşere 

susamış bir susuz. Üzerinde on dokuz.» (al-muddessir '. 
2"i - 30) 

«Üzerin.de on dokuz» ayeti nazil olduğu zaman Ebu

cehil Kureyşe şöyle demişti : «Analarınız ağlasın. İb�1-u 

Ebi Kebşe oğlunu işitiyorum ki size Cehennemin hizmet

çilerinin ondokuz olduğunu haber veriyor. Sizler ise de

mir pehlivanlarsınız. Sizin her onunuz onlardan bir ada

mı haklamaktan aciz misiniz ?» Ebu'l-Esed İbn. Useyd 
İbn. Keled.e, pençesi kuvvetli yırtıcı bir adamdı : «Ben 

size on yedisinin hakkından geliveririm, siz de bana � ki

sinin hakkından geliverin» demişti. Bu sözleri üzerine 

şu ayet indi : 

( 1 )  Taberi, Camiü'l-Beyan, c. 30, s. 140. 
(2) Hamdi Yazır, H .D.K.D. c. 8, s.  5958 
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«Biz o ateşin muhafızlarını hep melaike yaptık. Sayılarını 
ı:la ancak küfredenler içiın bir fitne kıldık ki kitap veril
mış olanlar yıakin edinsin ve iman edenlerin imanını ar
tırsın ... Rabbin askerlerini aıncak kendisi bilir. Ve, (Ce
hennem veya bu ayetler) başka değil, ancak beşer için 
bir öğüttür.» (al-Mudckssir : 31) 

Ayet-i celile melek kuvvetini, manevi kuvveti; beşer 
kuvvetiyle, maddi kuvvetle kıyaslamanın ne kadar yanlış 
olduğunu gösteriyor. Maddeye kuvveti veren manadır. 
Vücudu hareket ettiren ruh kuvvetidir. Ruh çıkınca vü
cut cansız düşer. tmdi ruhların, ruhanilerin üstün mer
tebesinde bulunan meleklerle boy ölçüsen materyalist

ler, şüphesi:t; nihayet bir gün bu kuvvetler önünde hiçlik
lerini anlıyacaklar ve dize gelecek1'erdir. 

9. Kureyş'in kibirlenmesi, Hasedi, Ku.r'an'ı Hz. Mu
hammed (S.A.)'e Layık Görmemesi : 

KUR'AN'ın güze lliğini hissediyor, anlıyorlardı (Bu 
konuya ileride temas edilecektir.) Onlara göre Kur'an, 
.ıengın gördükleri ya Mekke'de Velid İbn. Muğire'ye ve-
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ya Taif'te Urve as-Sakafi'ye inmeliydi. Velid İbn. Muği
re şöyle demişti : «Kureyş'in büyüğü ve efendisi olan ben, 
yahut Sakif'in ulusu Ebu Amr İbn. Umeyr as-Sakafi du
rurken Kur'an Muhammede mi inecek ?» Böyle düşünen
lere Kur'an şu cevıabı verdi : 

«Şu Kur'an, iki memleketten bir büyük adama indirilme
meli mi idi ?» dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı tak
sim ediyorlar ? Onların dünya hayatındaki geçimlerini biz, 
aralarmda taksim ettik. Ve bir k:ı.sınını diğerine derece
lere üstün kıldık ... » (Zuhruf : 21 - 22) (1) 

Allah indinde reis yoktur. Manen yükselmek bir ruh 
işidir. Riyaset kaç para ? Kimin ruhu daha temiz, ki::nin 
seciyyesi daha yüksek ise işte o İlahi vahyi telakki ede
bilir. 

«0 gün ne mal, ne de oğullar fayda vermez. Ancak Allah'
ın huzuruna temiz kalb geti!1'en (kurtulur) » (aş-Şuara' : 
88 - 89) , «'inna 'akramakum indallahi 'atkakum = Allah 
indinde en üstün olanınız, Allah'tan en çok korkanımz
dır» (al-Hucurat : 13) 

Kaldı ki, Muhammed Aleyhisselam, soy sop itibariyle 
de en şerefli aileden gelmişti. Onlar O'nun yetim oldu
ğunu ileri sürüyorlardı : «- Tuhaf şey, Allah kimseyi 

( 1 )  İbn-i Hişam, Siretu'n Nebi, c .  1 ,  s. 361 ; Taberi. Camiul' 
Beyan, c. 25, s. 36 
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bulamadı da halka Ebu Talib'in yetimini mi peygamber 
gönderdi ?» diyorlardı. Bu sözleri hamakatlerinden, gö
rüşlerinin kısalığından, vahiy ve nübüvvetin hakikatini 
bilmemelerinden ileri geliyordu. Resul (A. ) ,  hürmet et
tikleri kimselerden de geri değildi. Sadece mal ve geçim 
itibariyle onlardan bir parça geri kalırdı. Kendinden ön
ce gelen bütün peygamberler de O'nun gibi orta seviye
den gelmiştir. (1) Peygamberlerin orta seviyeden gelme
leri ilahi hikmet icabıdır. Zira peygamber, orta halli kim
selerden olacak ki halk tabakasiyle daha iyi kaynaşsın, 
halk ona kolayca ısınsın. 

Abdullah İbn. Abbas'tan şöyle rivayet ediliyor : «Al
lah Muhammed'i peygamber olarak gönderdiği zaman 
Araplar inkar etiler, İnkar edenlerden bazısı «Allah'ın 
elçisi, Muhammed gibi beşer olmaktan münezzehtir.»  
dediler. Allah : «Kendilerinden bir adama (in.sanları 
uyar) diye vahyetınemiz, insanlara tuhaf mı gehH ?», s�n

den önce d,e kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden baş
kasını göndermedik. Bilmiyorsanız kitap ehline sorun» 
(Yusuf : 109) ayetlerini indirdi. Allah delillerini böyle 
tekrar edince onlar bu defa : «Beşer olsa bile, Muham 
med'den başkası buna daha layiktir. Bu Kur'an, iki kar
ye (halkından) daha büyük birine indirilmemeli idi.» de
diler. Mekke'den V,�lid ibn. Muğire al-Muhzumi ile, Taif'
ten Mes'ud ibn. Amr ibn. Ubeydullah al-Sakafi'yi kasde
diyorlıardı. Allah Taal a onların bu sözlerini red ile diyor 
ki : Rabbin rahmetin;( onlar mı taksim ediyorlar ?» (ben 
dilediğimi paygamber yaparım.) «Biz onların dünya ha
yatındakr geçimleriini taksim etmişizdir.» (Zuhruf : 32) 

Allah diyor ki : Dünya hayatlarında yaşadıkları rızıkla
rını ve kerametimizi biz taksim ederiz. Binaenaleyh ya-

0) Kadi Beydavi, c .  ı. s. 528. 
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rattıklarırnızdan dilediğimizi resul, dilediğimizi sıddik 
y2parız, dilediğimizi dost tutarız. (') 

10. Fakir Müslümanları yanından kov demeleri : 

RESULULLAH, mescid-i şerifinde otururken yanın
d9. ashabından Suheyb-i Rumi, Hubbab İbn. Eret, Am· 
mar İbn. Yaser, Ebu Fükeyhe, Cenab, Selman ve benze
ri zayıf, fakir müslümanlar da. oturur, ilahi hikmetlerden 
istifade ederlerdi. Kureyş uluları bunlarla beraber olma
yı kabul etmiyor, diyorlardı ki : 

- İşte Muham�d'in arkıadaşlarını görüyorsunuz. 
«Allah aramızda onlara mı ikram etti ?» (al-An'am : !53) , 

«Eğer o hayır olsaydı, onlar bizden önce ona kavuşamaz, 

bizi geçemezlerdi.» (al-Ahkaf : 11)  Allah o dini, bizden 
ayn sırf bunlara tahsis etmezdi. (2) 

Hubbab şöyle diyor : «Akra İbn. Cabis at-Temimi 
ve Uyeyne İbn. Hısn al-Fizari geldiler : Resulullah'ın ya
nında Bilal, Suheyb, Aınmar, Hubbab ve daha başka za
yıf müslümanlar oturuyordu. Bunları gorunce hakaret 
ettiler Ve : «Bize ayn bir meclis tahsis et,. Arap bizim üs
tünlüğümüzü bilir, Arap elçilerinin gelip de bizi bu kö
lelerle görmelerinden utanıyoruz. Biz sana geldiğimiz za
man bunları yanından kaldır, biz gidince yine otuTur
larsa otursunlar.» demiş ve bunun senet halinde yazılma
sını istemişlerdi. Allah'ın Elçisi de «peki» dedi. Bunun 
yazılması için bir sahife ile Hz. Ali'yi istetti. Biz henüz 
orada oturuyorduk ki vahiy geldi : 

(l )  Taberi Camiu'l-Beyan c. 25 s. 36 
( 2 )  İbn- i H. c.  1 ,  s. 393 Taberi Camiu'l Beyan c. 7, s. 1 18. 
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«Ve öyle Rablarının cemalini istiyerek sabah akşam O'na 

dua ed·enleri yanıııdan kovma. Sana onların hesabından 

hir şey yok, senin hesabından da onlara bir şey yok ki, 

biçareleri kovup da zalimlerden olasın. Böyle bazılarını 

bazısiyle fitneye (imtihana) da düşürmüşüzdür ki, şöylıe 

desinle:r : Allah aramızda lUtfunu bunlara mı layık gör

dü ?» Allah şükreden kullarını daha iyi bilmez mi ? 

«Ayetlerimize inananlar, yanına geldikleri zaman de ki : 

«Selam sizlere, Rabbınız kendine rahmeti yazdı. İçinizde 

her kim bir cahillikle bir kabahat yapmış, arkasından 

tövbe 1edip düzelmiş ise ona karşı bağışlayıcı ve rahmet 

edici olmayı iııade buyurdu. Daha böyle ayetlerimizi açık

lıyacağız ki, suçluların yolu belli olsun.» (En' am Suresi : 
52 - 55) 

Resulullah, e lindeki yaprağı bıraktı, bizi çağırdı. 
Gittik, şöyle diyordu : «Selamun. aleykum ketebe Rab

bukum ala nafsilııi'r-rahmah = Selam sizlere, Rabbiniz 

ke-ndine rahmeti yazdı.» Artık biz O'nunLa otururduk. 
Kalkmak istese, bizi bırakır, kalkardı. Allah 
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"Sabah akşam AUah'ın rızasını arzu ederek Rablanna dua 
eden kimselerle beraber oturmayıa sabret. Dünya hay2ltı

nm zinetini istiyerek gözleriıni onlardan çevirme ... » (Ke
hif Suresi : 28) ayetini indirdi. Bunlardan böyle Resulullah 
bi zimle oturdu. Kalkacağı vakit gelince biz kalkar O'nu 
yalnız bırakırdık ki, O da kalksın. (1) 

11. Peygamberimizin Doğruluğunu Bilmeleri : 

Rivayet olunur ki, Ebucehil : 

«- Biz seni yalanlamıyoruz. Sen bizim nazarımızda 
doğrusundur. Biz ancak senin getirdiğini yalanlıyorr.z» 
demişti. Yine Kureyşten Haris İbn. Amir : 

«- Ya Muhammed, vallahi sen bize hiç yalan söy
medin ve lakin biz sana uyarsak, yerimizden yurdumuz
dan olacağız. Bundan dolayı inanmıyoruz.» demişti. Ah
nes İbn. şurayk bir gün şöyle demişti : 

«- Muhammed'den elinizi çekin. Eğer peygambE�r
se O'nunla niçin dövüşüyorsunuz ? Değilse arkadaşınızın 
oğludur. El çekmek daha doğrudur. Hele ben Ebulha
kem'le bir konuşayım.» Ebulhakem'i tenhada bulur, şöy
L? konuşurlar : 

«- Söyle ey Ebulhakem, Muhammed doğru mudur, 
yalancı mı ? Burada ikimizden başka kimse yok. Sözümü
zü kimse duymaz.» 

«- Yazık sana (hala anlamadın mı ?)  Vallahi Mu
hammed doğrudur, o hiç yalan söylememiştir. Fakat Ku
say oğulları livayı, hicabeti, sikayeti ve nübüvv·eti alır
lcırsa diğer kureyşlilere ne kalır ? » (") 

O l  Taberi , Camiu'l-Beyan, c. 7, s. 1 1 9  Kadi, c .  1 ,  s .  380 
\2l  Taberl, Camiu'l-Beyan, c. 7, s.  108 
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Bunların bu inatçı hareketlerinden ve cahilce söz
lerindıen üzülen Hz. Peygamber'i Allah Taaıa şöyle tesel

li buyurmuştur : 

-:ı <ıı.,..... ,,,,,,.-;- .J.  � _..,, .,) (ı o ' �  ,,.,.. ...... , J ,,.,,., --::; ,,,.., // ,,..,,,,..... ,,...-- / ,,,.. <Y_;J3 lt ��� :.i ��---l9 0J��.:JıdLl {r ı  'P� 
,.,,.,. ,, ........ c ....... � \  � ,ı ,,,,.. \�\ @ ___ _:.)3�:uı _ _:..,ü� ,j\_lJaı l 

- ... _ , _ 
«Celalim hakkı içillL biliyoruz ki, söyledikleri laflar seni 

cidden incitiyor. Maamafih onların yalancı dedikleri sen 

değilsin, lakin zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyor

lar» (al-An'am : 33) 

Hamdi Yazır diyor ki : Muhammed Aleyhisselam'ın 

hayıatına ve ahlakına az çok vakıf olan kafirlerin, küfür
lerinde kendi vicdanlarına karşı tutunabildikleri şüphe

n;n bütün mahiyeti şudur : Hz. Muhammed kendi vic
danından yalancı değildir. O, bile bile kimseyi aldatmağa 
tenezzül etmez. Peygamberlik iddiasını da aldatma, iğfal 

etme maksadiyle yapmamıştır. Yalnız peygamberlik ve 
risaletin doğruluğunu düşünmüş, kendi vicdanında ken
dinin peygamber olduğuna inanmış, bu imanla böyle 

iddiada bulunmuştur. Lakin onun inandığı nübüvvet ve 

risalet, haber verdiği ahiret ve kıyamet gibi şeyler, as

bnda olamıyacak, inanılamıyacak şeylerdir. Davası yıa
lan değildir yanlıştır. Aldatmaz, fakat aldanmıştır. Pey

gamber değil, kendini peygamber zannetmiştir.» (1) 

Son Avrupa müverrihleri; müsteşrikleri Goldziher, 
Caetani vs. şu fikirdı�dirler : «Muhammed, kavminin düş

ti.i.ğü bataklıkları gördükçe bunları kurtarmayı tahayyül 
etmiş, bu düşünce ruhunu öyle sarmış ki bir gün bu ha
yalleri adeta gözünün önünde şekillenmiş, ve kendisinin 

( 1 )  Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili c. 3 ,  s. 1 9 1 4 - 1 5  
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peygamber olduğuna inanmış, evvelce kavmini kurtar
mak için tasarladığı düşünceleri edebi bir üslupla ifade 
ederek vahiy diye etrafına duyurmuştur. Ölümüne ka
dar bu inancı sarsılmamıştır.» Bu adamlar, bu iddiala
�iy le ta 1400 sene önceki Ebucehil, Ümeyye bn. Halef . . .  
gibi cahil müşriklerin fikirlerini tekrar etmiş oluyorlar. 
Golziher al-Akide wa'ş-Şeria fi'l-İslam adiyle Arapçaya 
çevrilen eserinde şöyle demektedir : 

«Peygamberliğinin başlangıcında düşünceleri, baş
kalarına ait darb-ı meseller şeklinde harice aksediyordu. 
Muhayyilesine göre ruhunun günbegün kuvvetlendiğini 
farzediyordu. İşte bu düşüncelerdir ki, tebşiratını kurdu
ğu temel fikri yaratmıştır.» (') 

Ne gariptir ki, aradan asırlar geçtikten sonra yine 
garazkar, kalkıp aynı şeyleri ileri sürüyor. «esatiru'l-aw

walin = Eskilerin masalları» diyor. Kur'an-ı Kerim ona 
ve onun gibi düşünenlere ayni mehabetle cevabını veri
yor : «Waylun Likulli affakin asim, = Her günahkar if

tiracıya veyi !» 

Yine Goldziher : «Resul'ün Mekke'de söylediği sözler 
kc>ndini kuşatan rüyaların tesiriyle ahirete, uyarmaya ve 
korkutmaya ait idi. Ama Medine'de Resul'ü meşgul eden 
en önemli şey, tevhid ve müşrik hacılar meselesi idi. Bi
naenaleyh halin gereğine göre Medine'de İctimai hüküm
ler de nazil oluyordu.» diyor. 

Bu fikir saçmadır. Çünkü mesela Mekki olan A'raf 
suresinde şöyle deniliyor : 

<'ı -: \ :ı"� ( ı 'ı � � , �i L--.e �· \ '! . ......... \:--........ k 
) .;/ J'.:f"' .J '_Y-=3'7';. ��ı· - - . � J..b-r- � � �  � .,.,,, -- \ 

c.1 t ...--:- _. ;. "' I  \).., ' '! --' �\ \ J. /. �,Y ..___....ı. '(r-" � J c\.ı- -9(_,.:..;ı ' - ,,.,.., -

( 1 )  al-Akide va'ş-Şeria fil-İsl:lın s. 8.  
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«Ey adem oğulları, her mescide gidişinizde zinetinizi alı

nız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz.» (al-A'raf : 30) ve yi
ne Me�ki oLan En'am suresinde birçok hükümler mev
cuttur : «Allah'ın yarattığı ekinlıerden ve hayvanlardan 

bir nasip ayLI'dılar. «Bu Allah'm, bu da ortaklarımızın.» 

dediler Ne kötü hüküm v.eriyodar !» (al-An'am : 136) 

«De ki : geliniz, Rabbinizin size haram ettiği şeyleri oku

yayım .O'na hiçbir şeyi ortak koşmayıınız. Ebeveyninize 

iyilik ediniz. Geçim korkusuyla çocuklarınızı öldürme

yin sizi de, onları da biz besliyoruz. Kötülüklerin açığına 

da kapalısına da y:akiaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı ca

na haksız y.ere kıymayın, düşünmeıniz için Allah size bunu 

tavsiye etti.» (al-An'am : 151) 

Avrupa filozoflarının bir kısmı, O'nun doğruluğunu 
itiraf etmekle beraber peygamberliği ve mucizeyi kabul 
etmek istemediklerinden, Resulullah'ın peygamberliğini 
de böylece inkara gidiyorlar. Zira eğer peygamberliği ka
bul etseler, O'nun peygamberliğinin delilleri diğerlerin
den daha ıaçık olduğundan O'nu da kabul edeceklerdir. 

, 12. Abese Suresinin Nüzulü : 

Hz. Peygamber, Velid İbn. Muğire veya İbn-i Abbas'
tan gelen diğer bir rivayete göre Kureyş ileri gelenlerin
den Utbe İbn. Rabi a, Ebucehl İbn. Hişam, ve Ümeyye 
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İbn. Halef ve Abbas İbn. Abdilmuttalip ile konuşurken 
a'ma Abdullah İbn. Ümm-i Mektum geldi. Hz. Peygam

ber, bunların müslüman olmasını çok isterdi. ResululLah 
Ümeyye İbn. Halef ile necva halinde (gizli, yalnız) ko
nuşurken Abdullah İbn. Ümm-i Mektmn söze karıştı : 
«Allah'ın sana öğrettiğinden bana da öğret ya Resu
lollah.» dedi. ve tekrar etti. Allah'ın Elçisi, reislerden 
o!up sözü sohbeti dinlenen bu adamın müslüman olma
sı arzusu ilı;! çabalarken İbn- Ümm-i Mektum tarafından 
sözünün kesilmesini hoş görmedi. Fazla sorması üzerine 
de yüzünü kerhen o yana çevirdi. Ötekiyle meşgul oldu. 
Velid de yahut Ümeyye İbn. Halef de kalktı, gitti. Çünkü 

arz.edildiği üzere bu adamlar fakir müslümanların yc.nın
da Hz. Peygamber'le konuşmağa tenezzül etmiyor «Sana 
uyanların arasında ancak geri fikirli düşüklerimizden 

başkasını görmüyoruz.» (Hud suresi : 27) diyorlardı. 

Resullah'ın böyle yüzünü o tarafa çevirmesi, ger

çekte O'nun aleffiı;! rahmet olan ruhuna ağır gelmiş, Al
lah'ı da gücendirmişti ki, Abese Suresi indi : 

/ / '! "'/ / ' ..... o . ,. ,, • 
_,,,. ';;,......\ ' "--: ..... J yJ  //, ,..,., o ' ..:::,... � o , r  q __,  " �  1 1  /,,,, �3 © 0_J_� l>:��\;3G)� � \ ô ��01 0 13J3� 

1 ,/ ,,....,. 'i ,.,..... /,,,i' \ -"' ) "' /.:;: )'  1 .-' o \--: 1 0 _  O \  .-' l w j D "' \  ) '"/ D // G:ı �� <iJ e-� 1.9 G:ı (_s;,.>-_.uJ <.Y � \ CD l.5 _fo= iı \ ..__ _i.Q� 
«Surat ekşitti ve döndü. Ona A'ma geldi diye. Ne bilirsin 

·O belki temizlenecek veya öğüt belliyecek de o öğüt lken

·dine fayda verecıek. Ama tenezzül etmiyene gelince, sen 
onunla uğraşıyorsun. Onun temizlenmemesinden sana ne ? 
Ama sana can atarak gelen, korku duyarak gelmişken 

sen ona önem vermiyorsun. Hayır, hayır, sakın, çünkü 

o, bir öğüttür. Onu di.ınliyen öğüt alsın.» (Abese : 1 - 12) (') 

< l )  İbn-i Hişam Siratü'n-Nebi, c. ı ,  s. 364 ; Taberi, Camiu'l-Be
yan, c.  30, s. 28 ;  
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Bundan sonra Resul-i Ekrem İbn-i Ümmi Mektum'u 
görünce : «Merhaba, ey Rabbımın, kendisi yüzünden be
ni azarladığı kimse; bir isteğin, ihtiyacın var mı ?» diye 
iltifatta bulunurdu. 

Müşarünileyh, Hz. Hadice'nin dayısının oğlu ve ilk 
muhacirlerdendir. Peygamberimizin ikinci müezzinidir. 
Hz. Peygamber onu iki defa gazaya gid�rken yerine vekil 
bırakmıştır. Kendisi bir rivayete göre anadan a'ma doğ
muş, bir rivayete göre sonradan a'ma olmuştur. Asıl adı, 
Abdullah İbn. Zaide veya başka rivayetlere göre Abdullah 
İbn. Şurayh İbn. Malik ibn. Ebi Rebi el-Fihri'dir. Enes 
İbn. Malik, onu Kadissiye Muharebesinde zırhlı, elinde 
siyah bir bayrak ile görmüştür. A'ma bir zatın bu şekil
de savaşa katılması, :ıüphesiz kerametindendir. Orada şe
hid olduğu veya Medine'ye dönüp orada vefat ettiği ri
vayet edilmektedir. (1) 

13. Ebter (sonu kesik) Demeleri : 
Kevser Suresinin iniş sebebi hakkındaki rivayetler, 

teferruatta ayrılmakla beraber esasta birdir. Çoğu, olayın 
Mekke'de, bir kısmı da Medine'de geçtiğini söyler. Ço
ğunluğuna göre Hz. Peygamber (S.A.) in oğlu Kasım ve
fat ettiği (2) zaman As İbn. Vail «Muhammed ebter ol
du. (yani sonu kesildi) »  dedi. İbni Hişam diyor ki : 
Resulullah'ın ismi geçtiği zaman As ibn. Vail «- Bı
rakınız onu, sonu kesiktir onun. Ölürse adı unutulur, gi
der, siz de kurtulmuş olursunuz.» derdi. Ve derdi ki : 

( 1 )  Taberi, Cami'ul-Beyan, c. 30,  s. 28 Keza bak Hamdi Yazır. 
Hak Dini Kur'an Dili, 7, s. 5571 

(2) Resulullah'ın peygamberlikten önce Kasım isimli bir oğlu 
oldu ki onunla künyelenmiştir. Sonra Zeyneb, Rukiyye, üm
mi-i Kulsüm, doğdu. İslamiyyet devrinde Abdullah oldu. 
Hepsinin anası Hadice idi. İlk ölen Kasım sonra Abdulhh 
olmuştur. Mariye'den İbrahim doğdu ve 10 aylık iken öldü. 
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«- Benim Muhammed'e buğzum var, halkın buğzettiği 

kimse de sonu kesiktir.» İlahi vahiy böyle düşünenlere 
şu cevabı verdi : 

© �"11;.�G�I© � ı;q�p0�3 °§11 �Q:a� 
«Biz sana kevser verdik. Sen de Rabbin için nama•� kıl 
ve kurban kes. Doğrusu ebter sana buğ.zedendir.» (Kev

ser Suresi) (') 

Yani asıl ismi cismi unutulacak, ortadan kalkacak 
olan o değil sizsiniz. O'nun ismi kıyamete kadar günün 
her saatinde ufuklarda çınlıyarak kainata yayılacak, in
sanların ruhunda yankı yapacaktır. «Eşhedu enne Mu
hammeden Resulullah.» Ve O, her mü'minin dilinde gün
de en az 36 defa anılacaktır. <<Allahumma Salli ala Mu
hammedin wa ala ali Muhammed» (") Ama siz lanetle anıla_ 

caksınız. Çünkü her kötü ad bırakan kimse lanetle anıl

mağa mahkumdur. Ziya Paşa'nın dediği gibi : 

«Bevval-i çeh-i zemzemi lanetle anar halk, 

Sen Kabe gibi kendini hürmetle benam et.» 

«Gerçekten Resulullah'a buğzedenler hep ebter (so
ni.l kesik) olmuşlardır. Ya maddeten soyu sopu kesilmiş, 
nihayet hakir ve zelil olarak bednam olup gitmişlerdir. 
Zürriyeti, eseri bulunanların da evlatlarından, eserlerin
den hayır ve fayda görmeleri imkanı kalmamıştır. Çün
kü onların neslinde salah ile İslama girmiş olanlardan, 

kafir atalarının dua,istiğfar, vesaire ile faydalanmaları 
kesilmiş, aralarındaki bağ kopmuştur. Bu evlatlar hep 

< 1 )  Kadi ; İbn-i Hişam, c. 1 ,  s. 393 ; Taberi , Cami' c. 30, s. 135 - 6 .  
(2 )  Farz namazların ka'delerinde okunan salavatlar nazara 

alınmıştır. 
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Peygamber'in ümmeti ve etba'ı, manevi evladı olmuş
lar, «Peygambere ve iman ede.nlere müşrikler için istiğ
far etmeleri yaraşmaz» (at-Tavbe : 113) ayet-i kerimesi
nin hükmüne tabi kalmışlardır.» (1 ) 

14. Müstehziler (Hz. Peygamberle Alay Edenler) : 

Peygamberimiz'le alay eden bir güruh vardı. Bun
ların başında : Ebu Zemea-ki Peygamberimiz gördüğü 
eziyetten dolayı onıa şöyle beddua, etmişti : «Allahım, 
gözünü kör et, ve çocuğunu alıp onu ağlat.» - Esved bn. 
Abd-i Yeğus, Velid bn. Muğire, As bn. Vail, Haris bn. at
Talale vardı. (') 

Peygamberimiz geçerken Velid bn. Muğire, Ümey
ye ibh. Halef Ebucehil Gibi adamlar, O'nu kaşlariyle, 
gözleriyle çekiştirir, O'nunla alay ederlerdi. Allah'ın El
çisi bundan incinirdi. Allah, sevgilisini .şöyle teselli bu
yurdu : 

-J,11� 0 " ' ' ,,,. ,,,,,., ,.,,...... -:;; _. o) o ,,., o. o ""',,.... , ,.,,, � � \ ,,,.. ,, ,,,.. ,, ..,.,  
® ��\ ()\··1c..=�)�D�'Zf'y'�v.:; � �� 
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«Emredildiğini açığa vur. Müşriklerden yüz çevir. Biz 
seni Allah ile beraber bir başka ilah tanıyan alaycılardan 
koruyacağız, yakında 'bilecekler.» (al-Hicr : 94 - 95) . 

(.\�}P-:�it��ı-'����0Q.�j-��;t.;�; � ,.,., , ... ' '  ,.,. � .... ,.,,. ,,,. � ,,.... ,..,. .... 
<(Senden önce gelen Pf!ygamberlerle de alay edildi. Onlar
la alay edenleri, alay etmeğe vesile saydıktan hakikat 
ku§atıverdi. (Sen o kafirlerin, yalanlamalarından ve alay-

( 1 )  Hamdi Yazır, H.D.K .D. c. 8, s. 62 10.  

(2)  Taberi Camiu'l-Bey�ın c. 30, s. 127.  
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larından üzülme de onlara de ki : )  Yer yüzünde gezip 
dolaşın da o yalanlıyanlarm akibeti nasıl olmuş, görün.» 
(el-An'am : 10 - 11) 

PO\ ) ,---::\\/) � -::- � : -;, lı ? ı ,.o ' \ 0 :- ;, � ? 0 :('1 / 
�.' , !'-;::J>--� .Y" � <l.iJ o �  u __,:;,_ib � u� _r"f:: � 3 l..., J _ ,  C.' - ,  ,,,..,. .,,.,. ·- /' ___./ 

«Onların sözleri sen üzmesin. Şüphesiz izzet, tamamen 
Allah'mdır. O, işitici ve bilicidi:ı:.» (Yunus 65) .  

«Veyi o bütıün hümeze lümeze güruhuna. O ki, bir mal 
foplamıŞi ve onu saymaktadır. Malı kendisini ebedileş
tirmiş sanır'. Hayır, celalim hakkı için o Hutam.aya atı
lacaktır. Hutama nedir, bildin mi ? Allah'ın tutuşturul
muş ateşi. Bir ateş ki, yüreklere işler oınl'ar uzatılmıış sü
tunlar arasında, her yönden afoşle kapatılmışlardır.» 
(al-Humeze : 1 - 9) .  

«Keşşaf' ta der ki  : (hemz) , (hemz) gibi kırmak, lemz 
de ta'netmek yani yaralamaktır. Lemezehu ve hemezehu 
denilir. Yıaraladı, demektir. Murad, insanların ırzlarını, 
namuslarını kırmak, ve gıybetlerini yapmak, haklarında 
tanetmektir. (fi 'amadin mumaddadatin = Uzatılmış di
rekler, yahut dayaklar, dikmeler içinde olarak.) Bu, ya 
mu'sade tahtinde nara arci' hiye zamirinden haldir; o 
ateşin kapıları kapanırken tazyikle açılmamak için 
uzun uzun dikmeler, dıayaklarla dayanacak, o su:,:-et
le kapatılacaktır; demek olur. Yahut Aleyhim zamirin-
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den haldir. Bu takdirde evvelki mana olabileceği gibi, 
bir de uzun uzun sürüklenmesi kabil olmıyan direkler 
halinde tomruklar iç;inde kımıldanamıyacaklar bir su
rette azap ve işkencelerini tasvir ve beyan olur.» (1) 

«Hz. Muhammed'in dayızadesi olan Esved İbn. Abd-i 
Yeğus İbn. Veheb, fakir müslümanların geçtiklerini gör
dükçe : »  (") 

«- Bunlar, yer yuzunun hükümdarlarıdır, han İm
paratorluğuna varis olacaklardır ( !) » derdi. Bazı kere 
Hz. Muhammed (A.) e rast gelince alaylı bir tarzda so
rardı. «Ya Muhammed, gökten sana neler söylediler. ?»  (") 

Ahnes İbn. Şurayk da eşraftan sözü dinlenir bir adam
dı. Peygamberimize zahmet ederdi. Şu ayetler onun 
hakında nazil olmuştur : 

«Nun ve kalem ve kalem ehlinin yazdıkları hakkı için, sen 
rahhinin :nimetiyle mecnun değilsin. Ve senin için muhak
kak tükenmez bir ecir var. Ve şüphesiz s,en, pek büyük 
bir ahlak üzerindesin. Yakında göreceksin ve görecekler 
o fitn,e ve delilik hanginizde imiş. Şüphesiz yolundan sa
panı en iyi bilen Rabbindir. Ve O, hidayete erenleri daha 
iyi bilir. O halde aldırma o yalan diyenlere. Arzu ettiler ki 
sen (onlara) yaransaın onlar da (sana) yaran.acaklardı. 
Ve uyma şunların hiçbirine : Çok yemin 1edici, değersiz 

( 1 )  Hamdi Yazır, Hat Dini Kur'an Dili, c. 8, s. 6094. 

(2) İbnu'l-Esir, II. 53 
< 3 )  Caeıani, İslam Tarihi, H.  C. Tercemesi, c. 2,  s .  349 
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çekiştirici, koğuculukla gezer, hayra mani, mütecaviz, ve

b&l yüklü, zorba, sonra zenim (bir delme takma - nesebi 
takma, uydurma, fenalıkla yüklü, şirret, damgalı, dalka
vuk) Malsahibi olmuş ve oğullan var diye karşısında fuyet

lıerimiz okunUıI'ken «Eskilerin masalları.» dedi. Yakında 

biz onu o hortumunun üzerinden damgalıyacağız ... » (al
Kalem : 1 - 17) Burada burun yerine hortum kullanılması, 

kibir, gurur fi'line işarettir. (Burun şişirmek, burnu bü
yümek) gibi kibir, gururdan kinayedir. 

15. Ukbe ve Übeyy'in küstahları : 

Übey bn. Halef ile Ukbe bn. Muayt'ın aralan iyi 

idi. Ukbe aynı zamanda Resulullah (S.A.) in meclisinı� de 

gelir, giderdi. Bir rivayette Ukbe, Resul'ü bir gün ziyafete 

çağırmış, Resul de iki kelimeyi söylemedikçe yemekten 

imtina buyurmuş. O da söylemiş. Diğer rivayet� de Uk

be sadece oturup Hz. Peygamber'i dinlemiş. Bunun üze

rine arkadaşı Übeyy'in canı sıkılmış «Sapıttın.» demiş O 

da sapıtmadığını, sadece Muhammed evinde yemeğini 

yemediği için hatırı kalmasın diye o kelimeleri söyl.eyi

verdiğini ifade etmiş. Übeyy : 
- Hayır, demiş, gidip Muhammed'in ensesine vu

rup, yüzüne tükürmedikçe seninle konuşmam. 

Ukbe de Hz. Peygamber Darünnedeve'de secdede 

iken rast getirip o haltı etmiş. O zaman Allah'ın Elçisi : 

- Mekke dışında rastLarsam mutlaka başına bine

rim, buyurmuştu. 

Ukbe Bedir Savaşında esir edilmiş, Resul, Hz. A1i'ye 

emir buyurup bu herifin boynunu vurdurmuştur. Übeyy 
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d< Uhud'da Resulullah'ın attığı mızraktan .aldığı yara ne
ti.cesinde Mekke'de ölmüştür. (') 

Şu ayetler bu iki kişi hakında nazil olmuştur : 

' ..,........ _......_....., ' o '---;:. - o .,.., q ,,,... � .) \ " ' \  - · · - ,,::j··. ) � ;-/ c � l \ _ 5 \ ı \�l \ "'. ) .,, ,, c // --'Y..T · ,..,,, '-' x;;. � - 1o __J �  ,._, J...ı � ---"" � �__,.3� -
,,.,. '--- _ ,  - .../ - .... - - ,,,.. - -

,,,... . \ _...... ..--\ c �\ �� \ ':' \� "'ı � c � -\ .. ; • :::' c' ' ... \ c - .,,. -9 -J l.:>� � 1Y-\) )1.__ı.;_ G )\9 �� .:_.; �� 3 � ı�;ı )� 
- ' ........... ·- ' ,,,,,. ' .... - \ _ , '  - .. 

( ı  � ... c c q .,,.,,,.,. ,,......,,,. / J.? -- ... 
6S} j 3�� c::l�)� ��:;:jLb'.:ı� �����..f=�ı 

«Hem o gün ki 7lalilm ellerini ısıracak : «Eyvah, diyecek, 
kıeşki peygamherin maiyetinde bir yol iutaydım ! Eyvah 
keşki falanı dost tutmıyaydım ! Vallahi öğıüt bıa;na. gelmiş
ken beni zikirden o sapıttı. Öyle ya şeytan insanı çok kö
tü yollara sürükler (yani ister cinden, ister insanlardan 
olsun, şeytan insanının iyiliğine dost olmaz. Fenaya sürük

lr�mek için dost görünür. Nihayet onu yardımsız bırakır, 
çekiliverir. ) »  (al-Furkan : 27 - 29) 

16. Ebu Cehl'in Alayı : 

. «Şüphesiz o zakkum �ığacı çok gün.ah yüklenenin yeme
ğidir. Potıa gibi karınlarda kayna�. Hamim kaynar gibi.» 
(Duhan Suresi : 43 - 46) .  

Bu ayet indiği zaman Ebucehil şöyle dedi : 

- Ey Kureyş, Muhammed'iri sizi korkuttuğu zakkum 

ağacı nedir, biliyor musunuz ? 

- Bilmiyoruz 

c ı )  İbn-i Hişam, c. ı .  s 3 6 1 ;  Taberi, Camiu'l-Beya.n, c. 1 9, s. 6 
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- Bir çeşit hurma ki kaymaklanır. Vallahi elimizde 
olsa da ondan biraz zakkumlansak ! . 

Yüce Allah, onların yiyeceği zakkum ağacını açıkladı : 

«Biz onu zalimlere bir fitne (imtihan) kılmışızdır. O bir 
ağaçtır ki Cehennemin kökünde çıkar. Tomurcukları şey
tanların başları gibidir. Onlar ondan yiyecekler, yiyecek-
1,l"r de karııılarını dolduracaklardır.» (Saffat : 43 - 46 ) ( ') 
«Wa'ş-şec·erate'l-mel'finete fi'l-Kur'ani we muhawwifu

hum fema yeziduhum illa tuğyane:n kabira. = Kur'an'da 
lanet ,edilmiş ağaç. Bununla. onları korkutuyoruz; ama bu, 
büyük azgınlıklarını artııyor.» (al-İsra' : 60) . 

ibn-i Hişam (İbn-i ishak) bu ayetlerin iz�ında :şöyle 
d iyor : Ebu Ubeyde'nin bana söylediğine göre : Mühl, ba
kır, kurşun ve benzeri şeylerin erimişidir. Hasan Basri' -
den rivayet edildiğine göre İbn-i Mes'ud, Ömer bn. aJ.
Hattab'ın Kufe valisi bulunuyor idi. Bir gün gümüşün 
eritilmesini emretti. Eriyen gümüş çeşitli renkler alrnağa 
başladı. Sordu : 

- Kapıda kimse var mı ? 

- Evet dediler. 
- Onları içeriye alın. (Kapıda onları içeriye al-

dılar. Onlara ·eriyen gümüşü göstererek) 

- Şu gördüğünüz şey biraz MÜHL'e benziyor, dedi. 
Mühlün tefsirinde Hz. Ebubekir'in sozu : Ebubekir 

a5-Sıddık (R.A.)  ölüm döşeğinde iken giyilmiş elbisesinin 

( 1 )  İbn-i Hişam, Siratu'n Nebi, c. I, s.  363 ; Taberi, Camiu'l-Be 
y8.n, c. 1 5, s. 73 
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yıkanıp, kendisinin onunla kefenlenmesini emretti. Hz. 
Aişe : 

- Babacığım, dedi, Allah seni ona muhtaç olmaktan 
müstağni kıldı. Bir kefen al. 

- Bu MÜHL'e gidilecek zamandır, dedi. (1) 
Kadi Beydavi «wa'ş-şecerate'I - mel'unete fi'l-kur'ani : 

«Ve Kur'an'da lanet edilmiş ağ.aç.» ayetinin tefsirinde 

şöyle diyor : «Bu, zrakkum ağ.acıdır. Kureyş Kur'an'da 
Cehennemde biten zakkum ağacını duyunca dediler ki :  

«- Muhammed, CEhennemin taşı yaktığın ı zannediyor, 

sonra da orada ağaç bittiğini söylüyor.» Bilemediler ki 
semender iğnesini yiyen, taş ve kızarmış demiri yutan Ne
ame'nin barsaklarım, taşın ve kızarmış demirin yakma

sından koruyan zat, Cehennemin yakamıyacağı bir ağaç 
da yaratabilir.» (2) 

Şüphesiz bu ağaçta bir teşbih vardır. Bunu dünya 
ağacına benzetmek doğru değildir. Çünkü o manevidir. 
Mahiyetini biz bilemeyiz. 

17. As hn. Vaill'in Hubhah'ı küfre zorlaması : 

Hubbab'ın, As bn. Vail as-Sehmi'de alacağı vardı. İs
tedi, fakat As vermemekte ısrar etti : 

- Muhammed'i inkar etmedikçe vermem. 

-- Hayır, vallahi ne sağlığımda, ne ölümümde, ne de 

tekrar dirildiğim zaman Muhammed'i inkar etmem. 

- O halde dediğin gibi ben ölüp de tekrar dirilecek
sem, benim o zaman birçok malım ve çocuklarım olacak
tır. O zaman bana gel sana alacağını vereyim ( ! )  

( 1 )  İbn-i Hişam, Sirn.tu 'n-Nebi, c .  1 ,  

( 2 )  Kı:ı.di Beydavi, c.  1 ,  s .  703 

163 



İşte şu ayetler As hakkındadır : 

«Ayetlerimizi inkar eden ve : «Bana muhakkak mal ve ço
cuk verilecek.» diyen şu adamı da gördiiın mü ? Gaybe 
muttali mi olmuş, yoksa Rahman'm huzurunda bir .ahid 
mi almış ?» (Meryem 77 - 78) .  

Burada, gördün mü denmesinin hikmeti şudur : gör
me, ihbar senedinin en kuvvetlisi olduğundan Allah ihbar 
manasına ('ara'ayte = gördün mü) kelimesini kullandı. 
Yani bunların sözünden sonra şu kafirin kıssasını da ha
ber ver demektir. (1) 

Urve bn. Zübeyr ve Said bn. Cubeyr yoliyle gelen iki 
rivayette bu ıalaycıların sonu : 

Cebrail, Hz. Peygamber (S.A.) e geldi. Alay edenlı;!r 
de o sırada Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Cebrail, Hz. Pey
gamber'i yanına alıp götürdü Esved bn. Abdi'l-muttalib'in 
yanından geçerlerken yüzüne yeşil bir kağıt attı; gözü 
kör oldu. Esved bn. Abd-i Yağus'un yanından geçerler
ken onun da karnına işaret etti; karnı su alıp öldü. Velid 
bıı. Muğire'nin yanından geçerlerken Velid'in senel2rce 
önce yolda giderken ayağına almış olduğu yaranın izine 
i�.aret etti. - Bu da şöyle olmuştu : Velid Huzaa 'kabile
s\nden kendisine mızrak yapan bir ustanın yanına gitmiş
ti. Orada mızraklardan bir ok, Velid'in gömleğine takıl
mış, ve ayağını biraz sıyırmıştı. Önemli bir şey değildi. 
- İşte o yara tepti ; açıldı ve Velid'i öldürdü. As bn. Va-

( 1 )  at-Taberi, Camiu"l-Beyan, c. 16,  s. 80 ; Kadi Beydavi c. 2, s. 

46. 
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il'in yanından geçerlerken onun da ayak üzengisine işaret 
etti. As Taife gitmek üzere eşeğe bindi; çabuk sürdü. 
Eşek dikenli bir yerden geçti; As bn. V ail'in ayak taba
nına bir dik.en battı. Ve diken onu öldürdü. Haris ibnu't -
Talale'nin yanından geçerlerken de başına işaret etti; ba
şı irin çıkardı ve o kendisini öldürdü. (Belki de verem 
alıp öldü.) (') 

18. Ebu Talib'e Mürac'aat : 

Onlar böyle alay ediyor, müslümanlara işkence edi
yorlardı ama Kur'an'ın gönüllere işliyen halaveti ile katı 
kalbler yumuşuyor, gönüller nurla doluyor, İslamiyet, 
gönülden gönüle yayılıp gidiyordu. Kureyş bıaktılar ki, iş 
alayla, küçümseme ile halledilecek gibi değildi. Baksana 
Hamza da müslüman olmuştu. 

Ebu Talib'e daha önce de bu meselenin halli için baş
vurmuşlardı ama bir cevap alamamışlar, bir neticeye ula
§0rnamışlardı. Muhammed'i davasından vazgeçirememiş
lerdi. Bu dda daha azimli idiler. Ebutalib'e başvurdular : 

- Bizimle kardeşin oğlunun arasını bulman, O'nu 
tanrılarımıza dil uzatmaktan vazgeçirmen için sana gel
dik, dediler. 

Hz. Peygamber orada değildi. Ebutalip Hz. Muham
r..ıed (S.A.V.) i çağırttı. Muhammed (A.) içeri girdi. Amca
sının yanında bir boş yer vardı, oraya oturacaktı, fakat 
yanında oturursa amcası ona şefkat eder, düşüncesiyle 
Ebucehil, hemen sıçrayıp o boş yeri doldurdu. Resulul
lah da amcasının yanında boş yer bulamayınca kapının 
yanında durdu. Amcasını dinledi : 

< 1 )  at-Taberi. Camiıı'l·-Beyan, c. 14, s. 44 
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- Ey kardeşim.in oğlu, kavmin yine senden şikayet 
ediyorlar. Tanrılarına sövüyorsun, şöy� şöyle diyorsun 
sanıyorlar. 

- Bir kelime değil on kelime söyliyelim, nedir o ?  
cevabı verdi : 

- Sizden bir kelime istiyorum, bu kelimeyi söylerse
n iz, Araplar size tabi olur, Acemler size boyun eğer, cizye 
verir. 

- Bu kelime değil on kelime sğyliyelim, nedir o ? 

- LAİLAHE İLLALLAH = Allah'tan başka ilah yok-
tur, deyin ve Allah'tan başka bütün tapkılarınızı bırakın. 

- Muhammed İlahları birleştirmek istiyor, ckdiler, 
ve hemen kalkıp gittiler. 

Taberinin kaydına göre müşrikler tevhidi kabul et
miyerek başka bir şey istemesini teklif ettiler. Resulullah 
şöyle dedi : 

- Güneşi getirip sağ elime koysanız, bu davadan 
vazgeçmem. Ve başka bir şey istemem. (1) 

Kur'an-ı Kerim bu olaya işaret buyurmaktadır. 

( 1 )  Üın-i Hişam, Siratu'n-Nebi, c. 1 ,  s. 418:  Taberi Tarihu'l -Unıa
mı va'l-Mulük, c. 2 ,  s.  66 ; Taberi Camiu'l-Beyan, c.  23, s. 
71 - 72 Kadi Beyfüwi c. 2, s.  3 3 9  
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«Sad. Öğüt veren Kur'an'a and olsun ki o küfredenler, bir 
onur, bir şikak içindeler. Ke:ndilerinden ö.nce nicelerini 

helak ettik de çağrıştılar; fakat kurtuluş vakti d'eğildi. İç
lerinden kendilerine uyarıcı bir peygamber geJmı�sine �as·· 
tılar da kafirler deC!liler ki : Bu bir sihirbaz,. bir yalancı. 
İJahları hep bir ilah mı yaptı ? Bu cidden çok tuhaf bir 
şey. İçlerinden (o Leoyet) şöyle diyerek gitti : Gidiniz ve 
iJahlarmız üzerinde .,ebat ediniz. Bu, cidden istenen bir 
şey. Biz bunu başka milletlerde işitmedik (görmedik.) 
Eu mutlak, bir uydurmadır. O zikir aramızdan o.na mı in
dirilmiş ?. Doğrusu onfar benim zikrimden bir kuşku için
dedirler. Doğrusu heni.iz azabımı tadmadılar.>> (Sad : 1 - 7) . 

19. Yahudi ve Hıristiyanlardan Sormalan : 

Kureyş : «- Ya Muhammed dediler, senin hakkında 
kitap ehlinden sorduk, onların kitabında senin adının ve 
vasfının geçmediğini söylediler. O halde senin Allah'ın el
çisi olduğuna şehadet edecek başka bir kimse göster ki, 
biz de inanalım.» 

Cenab-ı Hak Peygamberine şöyle demesini emretti : 

/ 9 )" /  / 1 � -- / ..... . ,, ' \ :'  \ ,..,\ \ "  ' \ ,. c(:'-:' c // :.l  / --;:  ' " \ \:.:'"' \ ';: ? ,-� �� '...,. \ �  
� 0 CS--3 3 �\'. 3 �---:� d,Jj JB' o -:ı  1C"--"': \ L::> � c 
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«De ki : «Şehadetçe hımgi şey daha büyüktür ?» de ki : «Be

nimle sizin aranızda Allah şahit. Ve bana kur'an vah

yolundu ki onunla sizi ve ulaştığı kimseleri uyarayım. Ya 

siz Allah'tan başka ilahlar olduğuna gerçekten şehadet 

ediyor musunuz ?>> d•e ki : «Ben şehadet etmem.» de ki : 
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«0, ancak bir ilahtır. Ve şüphesiz hen sizin ortak koştuk
larınızdan ta11ıamen uzağım.» Kendilerine kitap verdiği
miz kimseler, Onu oğullarını bildikleri gibi bilirler. Ken
dilerine yazık edenlerdir ki, iman getirmezler.» (al- An'. 
anı : 19 - 20) . (1) 

Açıklama : her şeyin gerçeğini bilen, her şeyi yaratan 
Allah'tır. Binlerce bilgin bir meselede ittifak etseler, eğer 
onların bilgileri Allah'ın ilmine aykırı ise o bilgiler yalan
dan başka bir şey değildir. Çünkü ancak ezeli yaratıcı eş
yanın mahiyetini bilir. Berikilerin bilgisi ise birtakım is
tidlallerden, dedüksiyon ven endüksiyonlardan çıkarıl
mıştır. Ama Kant'ın dediği gibi aklımız, sonunda hayrete, 
antinomilere (biİinmezle�e) çarpar. Bilgimiz izafidir. O 
halde gerçek bilgi Allah'ındır. Gerçek şehadet O'nundur. 
O ise bu şehadeti Hz. Muhammed (A.) in kalbinde yakinen 
ifade etmiştir. Kendisinin peygamber olduğunda bir il
ham değil zaruret, bir cebir ilka eylemiştir. Bu sözler 
Muhammed'in değil, (kul = söyle, kul = söyle) emri.yle 
hep O'nundur. O itiraf ettikten sonra başka şahide lüzum 
var mı ? (2) 

20. Üç Soru : 

Bir rivayete göre Kureyş, Nadr bn. Haris ve Ukbe bn. 

Ebi Muayt'ı Medine'de Yahudi hahamlanna gönderdiler : 
«- Gidiniz onlar ehl-i kitaptır, peygamberler hakkın

da çok şeyler bilirler. Muhammed'i onlara anlatınız. O'
nun peygamber olup olmadığını sorunuz.» dediler. İki ar
kadaş gidip hahamlara sordular. Hahamlar da : Ruhtan, 
Zülkarneyn'den ve Ashab-i Kehiften sormalarını, bunla
rın bazısına cevap verip, bazısına vermezse peygamber 

< 1 )  Kadi Beydi\.vi, c. 1 ,  s. 373 
!2) Bu fikirlerde Hamdi Ya.zır'dan faydalanılmıştır : c. 3,  Bu 

ayetin tefsirinde. 
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olduğunu, hepsine cevap verir veya hiçbirine cevap ver
mezse peygamber olmadığını söylediler. 

Onlar da gl:'!lip sordular. Allah'ın Elçisi de : «- Yarın 
cevap veririm» dedi. Vahiy bir rivayete göre 15 gün, bir 
rivayete göre 40 gün gecikti. Kureyş kadınlarından biri 
(Ümm-ü Cemil) «Artık şeytanı Muhammed'i terketti.» 
dedi. Resulullah hakkında dedikodu aldı, yürüdü «Mu
hammed bize yarın haber verecekti, halbuki 15 gün oldu 
bir şey söylemiyor.» diyorlardı. 

Nihayet Cebrail (A.) Kehif Suresini getirip Hz. Pey
gamber'in hüznünü teskin etti. Ashab-ı Kehf ile Zülkar
neyn hikayesini anlatıp ruhu anlatmadı. Çünkü Tevrat'ta 
da ruh müph'emdi. Ruh hakkında şu ayet indi 

«San:a ruhtan sorarlar, de ki : «Ruh, Rahbımın emrinden
dir.» (al-İsra' : 85) (') 

Resul'i Ekrein'in Cebrail'den niçin geç kalmış olduğu
nu sorması üzerine Cebrail (A.) şu ayeti tebli� etti «Biz 
ancak Rabbının emııiy le (Vahiy) indiririz. (Bizim bir va
kit gecikmemiz ancak Allah'ın emriyledir. O'nun hikmeti 
icabıdır.) »  (Meryem : ·54) (2) 

Bu gecikmeye Resulullah'ın : «- Yarın cevap verl:'!
ceğim.» deyip de inşallah demeyi unutması sebebolmuştu. 
Şu ayette böyle Allah'a havale etmeden kesin konuşmak
tan nehyedilmiştir : 

<cHiçbir şey için : «Ben bunu yarıın yapacağım deme, an
cak Allah dilerse (yapacağım) de.» (Kehif Suresi : 23) . 
O )  İbn-i Hişam, Siratu 'n-Nebi, c .  1 ,  s .  300 - 308 ; Kad1 Beydavi, 

c. 1, s. 715. 
\ 2 )  Kadi Beydavi c. 2, s. 42 
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Mühim bir ihtar : Vahyin böyle 15 gün gecikmesi de 
delalet eder ki : Kur'an ilahi kaynaktan geliyordu. Yoksa 
Allah'ın Elçisi, sorularına hemen cevap verirdi. O, her hu
susta vahy-i İlahiyi bekliyordu. Haşa kendinden hiçbir 
şey söylemiyordu. İşte bu hadise de O'nun peygamberliği
ni pekiştiren olaylardan biridir ve şüphesiz Allah'ın hik
metine bağlıdır. 

Yalnız Buhari ve Müslim'de «Sana ruhtan sorarlar.» 
ayet-i kerimesinin nüzul sebebi şöyle kaydedilmektedir : 

Abdullah bn. Mes'ud demiştir ki : «Ben Hz. Peygam
ber (S.A.V.) ile Medine'de bir tarlada yürüyordum. Pey
gamber bir değneğe dayanıyordu. O sırada bir gurup Ya
hudi rastladı. Biribirlerine : «Şuna ruhtan sorunuz» dedi
ler. Biri kalkıp ruhtan sordu. Besulullah ona bir şey söy
lc·meyip sukuta daldı. Ben derhıal vahyolunduğunu anla
dım; olduğum yerde dikildim, kaldım. Vahyin nüzulü bi
tince inen ayeti okudu : «Sana ruhtan sorarlar, de ki : 
«Rıuh, Rabbımın emrindendir . .Size ilimden pek az bir şey 
verilmiştir.» (al-İsra' 85) (1) 

Bundan dolayı bazıları, bu ayetin biri Mekke'de, biri 
medine'de olmak üzere iki defıa nazil olduğunu söylemiş
lerdir. (2) 

C - AHİRET 

1. Ahirete İ.nanmamalan : 

Bu adamlar Ahirete inanmıyorlardı : 

( 1 )  Buhari ilim babı 
(2)  Taberi. Camiu'l-Beyan, c.  1 5 ,  s .  97 - 98 de bunun birkaç 

varyantiyle Medine'de nazil olduğu yazılıdır 
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«Dediler ki :  «Bu dünya hayatımızdan başka yoktur. Biz 
tekrar diriltilecek değiliz.» (al-An'am : 29), 

«Eğer siz öldükten sonra diriltHeceksiniz» desen, elbette 
küfredenler «Bu, aıncak bir sihirden başka değil» diye
cekler.» (Hud : 8) . 

Bunlar .arasında dehri inançları da hüküm sürüyor
du. Her şeyi yapan, doğuran, öldüren, yıpratan hep za
mandan başka değil kana.atinde idiler : 

«Dediler ki : «Hayat ancak bu dünya hayatımızdan başka 
değil. Bizi zamandan başkası öldürmüyor. Onların bu hu
susta biı· bilgileri yoktur. Onlar başka değil sadece zan
nediyorlar» (al-Casiye : 24) . 

Hağib'e göre dehr : Alemin başlangıcından nihayetine 
kadar olan zamanın ismidir. «Hal ata ala'l-insan-i hinu.n 

mina'd-dahri lemyakrın şey'an mazkura. = İnsan henüz 
zjkredilen hiçbir şey değilken üzerine dehirden bir zaman 
gelmedi mi ?» (Dehir : 1.) Uzun bir süreye de dehir denil
miştir. Zaman az bir süreye de denildiğinden dehirden 
farklıdır. (1) 

Sonradan tabiatçı lar, filozoflar anasında dehriler diye 
bir zümre çıkmıştır ki , onlar da her şeyi zamanın yaptığı
na, maddenin üstünde bir varlık olmadığına inanarak bu 

( 1 )  Hamdi Yazır H.D.K.D. c. 5, :s. 4322 
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müşrik Arapların mukallidi olmuşlardır. Araplar, zama
nın her şeyi yaptığına inanır ve canları sıkılınca zamana 
söverlerdi. Ebu Hüreyre yoliyle gelen bir Hadiste Cenab-ı 
Peygamber şöyle buyurmuştur : «Cahiliyyet halkı : «Bizi 
ancak gece, gündüz mahvediyor. Bizi mahveden, öldüren 
ve yaşatan odur.» diyorlardı. Allah kitabında : «Bu dün

ya hayatımızdan başka yoktur. Ölürüz ve yaşarız; bizi 

mahveden ancak zamandır.» dediler, buyurdu. Onlar za
mana sövdükleri için Yüce Allah şöyle buyurdu : 

«Adem oP,-lu dehre sövmekle beni incitiyor, halbuki dehir 

benim .Geceyi ve gündüzü hen çeviririm.» (') 

rr:c ��� i0'\c:�C\_�·r� ��ı� ı 1:��\:$:C;J 
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«Siz öldükten, toprak ve kemik olduktan sonra sizin tek

rnr çıkarılacağınızı mı vadediyor ? Heyhat ! Heyhat ! Vade
dildiğinize (Ne uzak vaid) . İşte (hayat) sadece bu dünya 

hayatımızdır. Ölürüz, yaşarız. Biz tekrar diriltilecek deği

liz. O, Allah'a yalan iftira eden bir adamdan başka değil; 

biz ona inanıcı değiliz.» (Mu'minun : 35 - 38), 

«Allah ölen kimseyi diriltmez diye olanca. yeminleriyle Al

lah'a kasem de ettiler.» (an-Nahl :38), 
«Şunlar da diyorlar ki : «İlk ölümümüzden ötesi yok. Ve 

biz yeniden neşrolunacak değiliz. Haydi getirin babaları

mızı eğer doğru iseniz.» (ad-Duhan : 34 - 36) . 

< l ) Taberi Camiu'l-Beyan, c. 25, s. 84. 
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2. Übeyy'in Bir Kemik Parçasiyle Resulullah'a Gelişi : 

Übey bn. Halef bir gün elinde çürük bir kemiği ufa
lıyamk Peygamberimize geldi 

- Böyle çürüdükten sonra bunu kim tekrar dirilte
cek ? 

- Onu Allah diriltecek. Seni de öldürecek ve sonra 
ateşe sokacaktır. 

Übeyy'in bu sözüne ayeti kerime şöyle cevap verdi : 

.;;;� 6)ı�P,-� \��.? :.b �� \ :�t_G\ � L -- -�:iı�j � 
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« O  insan görm:<:>:di mi k i.  h!z onu bir nutfeden yarattık, şim
di de çeneli bir çekişken kesildi. Kendi yaratılışını unu
tarak bize bir de mesel fırlattı : «Kim diriltir o kemikleri 
onlar çürümüşken ?'» dedi. De ki : onları ilk d.efa yaratan 
diriltir ve O, her halin (yaratmayı) bilir. O Allah ki, size 
yeşil ağaçtan bir ate� yaptı da şimdi siz ondan tutuştu
rup duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yarataın, onlar gi
bisini yaratmağa kadir değil mi ? Elbette kadirdi. O, ya
ratıcı ve bilicid�r. O':tıun işi bir şey isteyince sadece «ol» 
demektir, o olur. Artık öyle her şeyin melekutu (tasarru-
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fu, idaresi) elinde olan Allah tesbih edilmez mi ? ve siz, 
O'na döndürüleceksiniz. (Yasin : 77 - 83) (1) 

«0 Allah ki, yeşil ağaçtan sİ:lie ateş yaptı.» : meşhur 
olan bu ağaç, merh ile afar denilen iki ağaçtır ki, ikisi de 
yPmyeşil suları damlarken merh çakmak gibi afara sür
tülmek suretiyle ateş çıkarılır. Bedevilerce bilinmektedir. 
Bunun birini erkek birini dişi saymışlardır. Burada cik
kate şayan olan nokta şudur ki : bununla maksat ağaç
foki odun veya kömürü göstermek değil, sürtünme ve 
uğuşturma ile çıkan sıcaklık ve şu'leyi anlatmaktır. Bu 
ise şimdi bildiğimize göre bir elektrik olayıdır. Demek ki 

bu suretle ayet elektriğe işaret etmiş oluyo.r (2) 

3. Ahiretin Muhakkak Olduğunu Gösteren Kur'an De
lilleri : 

«Allah ki, O'nd.an başka tanrı yoktur; elbette sizi k1ya
met gününe toplıyacaktır. Onda şüphe yok. Allah'tan da
ha doğru sözlü kim olabilir ?» (an-Nisa' 87) . 

Kur'an-ı Kerim, ahiretin varlığına kanaat getirrr._ek 
için yine kainata, kainatın yaratılışına bakmamızı, dün
yada olan hadiselerden ibret almamızı emreder. Der ki 

( 1 )  Taberi Camiu'l-Beyan, c. 23, s.  3 1 8 ;  İbn-i Hişam c.  ı .  s. 
362 

(2) Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili ,  c.  5, s .  4042 
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«Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmaktan yorulmı

yan Allah'ın, ölüyü di:dltmeğe kadiı· olduğunu görmüyor

lar mı ? Evet O, her şeye kadirdir.» (Ahkaf Suresi : 33) 

Bu, Yahudilerin, «Allah dünyayı altı günde yarattı da ye
dinci günde dinlendi.» şeklindeki sözlerini reddetmekte
dir.) «Görmediler mi Allah önce yaratmayı nasıl yapıyor ? 

Sonra onu çevirip, tekrar da yaratır. Şüpbesiz bu, Allah'a 

kolaydır. Muhakkak ki, Allah her şey,e kadirdir.» (al-Anke
but : 19 - 20) . 

«İnsan neden yaratıldığına baksın. Atıcı bir sudan yara

tıldı, (ki o) sulh ile sineler arasından ç1kar. Şüphesiz Al

lah omu tekrar yaratmağa kadirdir.» (TARIK : 5 - 8) . 

Yine Kur'an-ı Kerim, bize yaza, kışa, ağaçların son
baharda yapraklarını döküp bir ölümden sonra ilkbahar
da tekrar yeşillenerek yeni bir hayata kovuşmasına bak
mamızı emreder. Çok yerde böyle kupkuru yerin baharda 
yemyeşil olmasının, bir ba's-i badelmavtin örneğini verdi
ğini .anlatır da ahir€tin de böyle olacağını gözümüzün 
önüne getirir. «kazalika'l-buruc = İşte çıkış da böyledir 

(Ölümden sonra kabirlerden çıkma da böyledir) » der. 
Şimdi Kur'an'a bakalım : 
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«Ey insanlar, eğer öldükten soınra dirilmeden şüphede fıse
niz, şu muhakkak ki, biz sizi bir topraktan yarattık, son
ra bir alaka (kan pıhtısın) dan, sonra hilkati belli ·belirsiz 
bir çiğnem etten (Mudğaden) .  Ve size a'lllatalım diye dile
diğimiz belirli bir müddete kadar rahimlerde bulunduru
yoruz da sonra sizi bir bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra 
ela kuvvetinize ermeniz için (büyütüyoruz) . Bununla be
rnber içinizde kimisi vefat ettiriliyor, kimisi de biraz 
bilgiden soınra bir şey bilmesin diye en düşük ömre doğ
ı·u geri itiliyor; Yeri de sönmüş kül halinde görürsün 
(Kupkuru) Derken üzerine suyu indirdiğimiz zaman ıtit
rer kabarır ve her dilber çiftten nebatlar bitirir. İşte 
bunlar hep Allah'ın. Şüphesiz bu, Allah'ın gerçek ve ö lü
leri diriltir ve her şeye kadir olmasmclıandır. Ve şüphe
siz kıyamet saati gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Ve 
gerçekten Allah kabirlerdeki kimseleri diriltecektir.» 
(Hac Suresi : 5 - 7) . 

«Wa tera'l-arda hamideten : Yeri yanmış, kül olmuş gö
rürsün.» : Bu ihtar, gerçi ilk bakışta yazın güneşin sıcak-
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lığı karşısında yerin kuruması halini gösterir ama bunu 
teşbih olarak değil de hakikat olarak almak daha doğru
dur. Zira zamanımızın nazariyeleri� göre yer küresi, ön
ce bir ateş halinde idi. Sonra yavaş yavaş soğuyarak k.a
buklaştı, ve toprak oldu. (1) 

«Ve O Allahtır ki, :rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci 
yollar. Nihayet bvınlar, o bulutları hafif bir şey gibi 
kaldırıp yüklenince blz onları ölmiiş bir memlekete sev
kederiz. Ona su indiririz, orada her türlüsünden meyva
lar çıkarırız. İşte ölıüleri de böyle çıkaracağız. Her halde 
di.işünür, ibret alırsmız.» (A'raf : 57) 
«0 Alfalı ki, rüzgarlan gönderir de bir bulut kaldırırlar, 
derken onu gökte nasıl dilerse öyle yayar. Parça parça da 
eder. Derken yağmuru görürsün, aralarından çıkar. Der
ken onu kullarından kimlere dilerse döküverdi mi derhal 
yüzleri güler ... Şimdi AUah'm rahmetinin eserlerine ba
kınız ki, yeri ölümüınclen sonra nasıl diriltiyor ? Şüphesiz 
O. ölüleri de dirihecektir. Ve O, her şeye kadirdir.» 

(ar-Rum : 48 - 50) . 
«0, öyle Allah'tır ki, :rüzgarlan gönd·�rir, bir bulut kaldı
nrlar, onu ölü bir şehre sevkedıeriz. Derken onunla yeri 

ölümünden sonra diriltir. İşte nüşur (Öldükten sonra ka
birlerden çıkıp yayılma) da böyledir.» (Fatır : 9) . 

( ! )  Bu konuya İ'caz-ı Kur'an bahsinde temas edeceğiz. 
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«Artık üstlerindeki semayıa bir bakmıyorlar mı onu nasıl 

bina etmiş ve süslemişiz ? Hiçbir gediği yok. Yere bir 
uzama vermişiz, ve ,ağır baskılar oturtmuşuz ve her çeşit

ten çiftler bitirmişiz ki, seyrine doyum olmaz. Hakk'a yüz 

tutan bir kul için gönıüller, gözler açar. Yaratanın kudre

tini gösteren dersler verir ve b'asiret nişanesi ve ibret nü

munesidir. Bir de semadan mübarek bir su indirip onun

la bağlar, bahçeleır ve biçilecek taneler ve semaya ser çe

ken hurma istifi (Meyvesi içinde) bir tomurcuğu olan 

hurma ağaçları bitirdik. Kullara rızık olmak için. Ve 
onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İŞTE O ÇIKIŞ DA 

BÖYLEDİR ! Yoksa birinci yaratma ile yorulduk mu ? 

Doğrusu onlar yeni bir yaratılıştan şüphededirler.» (Kaf : 

6 - 1 1, 15) . 
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«Ü öyle Allah'tır kic ,gökleri di�eksiz yükseltti. Görüp du
yuyorsunuz. Sonra Arşa istiva etti. Güneşi ve Ayı emrine 
boyun eğdirdi. Hepsi muayyen bir müddete kadar akıp 
gider. İşi dürenler, ayetleriıni açıklar ki, Rabbımzla kar
şılaşmağa iyice inaıııasmız. O ki, yeri uzattı ve onda otu
raklı dağlar ve nehirler ve her tıürlü meyvadan iki çift 
yarattı. Geceyi gündüz örtmektedir. Şüphesiz bunlar
da düşünen bir kaıvim için (Allah'ın kudretine) deliller 
vardır.» (ar-Ra'd : 2 - 3) 
«Eğer hayret edeceksen işte hayret edilecek olan onla
rın şu sözleri : «Biz b:1r toprak olduktan sonra mı ? Biz mi 

yeniden yaratılacağız ?» İşte bunlar, Rablarıını inkar etmiş
lerdir, ve bunların llıoywılarından zincirler vardn. Ve bun
lar Cehennem ehlidir. Onlar orada ebedidirler.» (ar -
Ra'd : 5) 



«Ve bacak bacağa dolaşır. O gün (insan) , Rabbına se-vk 
olunacaktır. (Fakat o) 'Ne doğruladı, ne namaz kıldı. Ya
lanladı ve döndü. Sonra gerneşerek ehline gitti. Gerektir 
sana o hela gerek. Evet gerektir sana o bela gerek. İnsan 
sanır mı ki, başı boş bırakılacak kendisi dökülen menid·en 
bir nutfe (sperma) değil miydi ? Sonra kan pıhtısı oldu da 
(Rabbi onu)yarattı, ona şekil verdi, ondan iki çifti erkeği 
ve dişiyi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın 
ölüleri diriltmeğe gücü yetmez mi ?» (Kıyiame : 29 - 40) 

İşte böylece veciz fakat herkesin anlıyabileceği kadar 
açık delillerle ahiret ispat edilmektedir. Şüphesiz bu nur
dan nasibini alacak olanlar, basiret ve istidadı olanlar
dır. Kör olan göremez, ölü kalb duyamaz : «innama yes
t(O'cibu'llezine yesme'une wa'l-mawta yeb'asuhumullahu 
summe ileyhi yurca'un = Ancak diriler icabet eder. Ölü
J.ı. re gelince ooıları Allah tekrar diriltec.ek, sonra O'n.a dön
clü,riilecekler.» (al-An'am : 36) 

«Şüphesiz sen ölülere işittiremezsin ve yine se.n sağıra 
çağırmayı doyuramazsın, arka çevirdikleri takdirde. Ve 
sen körleri sapıklıklarından doğru yola getiremezslı.n. 
Ancak sen ayetlerimize inaınıp d.a müslüman olanlara işit
tirebilirsin .» (an-Nemi : 80 - 81) .  

4. Kur'an-a Göre Ahiret : 

Her şeyin belirli bir ömrü vardır. Varlıklar zaman
la çarpışır, yıpranır, yontulur ve ortadan kaybolur. Her 
doğan ölür ve her yapılan yıkılır. Dünya da şüphesiz bir 
gün ömrünü tamamlıyacaktır. 

Bir an gelecek, İsrafil (A.) mahiyyeti bizce bilinerni
yen sura üfliyecek ve bundan çıkan bir ses, kainatı yerin
den oynatacak. Her canlı ölecek : 
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«Sura üUenir, göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi ölilr, 
ancak Allah'ın dilediği kalır ... » (az-Zumer : 68) . 

Büyük bir hercü merc ... 
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«Ey insanlar, Rabbımzdan korkunuz. Şüphesiz o saatin 
sarsması büyük bir şeydir. O gün süt emzireın emzirdiğini 
unutur, gebeler ya,n-usunu bırakır, halkı sarhoş görürsün 
ama sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı şiddetlidir.» 
(al-Hace : 1 - 2) . 

«Cansız sandığın dağları görürsün ki, bulut gibi yürüyor.» 
{an-Neml : 88) «0 gün insanlar yayılmış döşek ve dağlar 
at ılmış yün gibi olur.» (Kari'ıa 4) , 

«0 gün göğü kitapların tomurunu dürür gibi düreriz ilk 
yaratmağa başladıg;ınıız gibi tekrar onu iade ederiz. Bu 
bize bir va'd olsun, muhakkak biz yapacağız.» (al-An
biya : 104) .  
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Her şey helak olmuştur. Melekler de (') «Her şey he
lak olacaktır, ancak O'nun zatı bakidir. Hüküm O'nunc1ur. 
Ve O'na döndürüleceksiniz.» (Al-Kassas : 88) . 

«Suruma nufiha fihi uhra �eizahum kıyamun yanzurun. 
Sonra tekrar sura üflenir, birden onlar kalkar bakarlar 
(bekleşirler) » (az-Zumer : 68) . İşte bu iki sur arasında 
kalan zamana Kıyamet diyoruz. Artık yeni bir alem baş
lıyor; sonsuz, ölümsüz. ahiret alemi. Mahlukat nihayetsiz 
bir meydana koşacak, Allah'ın huzurunda toplanacaklar : 
«yawme yekômu'n-nasu li rabbi'l-alemin. O gıün insan
lar alemlerin Rabbı huzuruna çıkar.» (al-Mutaffitun 6) 

«Herkes anadan doğma çıplak haşrolunur. Kadınlar 
V(: erkekler. Ama herkes kendi derdiyle meşguldür. Bir
birine bakamazlar. Kırk sene yemeden, içmed�n gözlerini 
göğe diker dururlar. Kimi ayaklarına, kimi bacaklarına, 
kimi karnına, kimi de gırtlağına kadar tere batmıştır» (") 
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«Ü gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, ıeşiınd·en 
ve oğullarından kaçar. O gün onlardan her birinin başın
dan aşkın bir işi vardır. (O gün) bazı yüder sevinçli ın
rıl, pırıl, ve bazı yüzleri toz duman bürümüş, kararmış. 
İşte onlar kafir ve facirlerdir.» (Abese : 34 - 42) .  

Halk bu uzun bekleyişten usanmıştır. Nihayet RAJI
METENLİLALEMİN MUHAMMED MUSTAFA (S.A.) 

( 1 )  Taberi, Camiu'l-Beyan, c .  24, s.  19  Hadis 
(2) Hadis bak Abdullatif Efendi, Mecalisü'l-envari'l-ahadiyye 

s. 2 1 1  
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Efendimizin ŞEFAAT-İ UZMA'SI (büyük şefaati) ile 
Mahk.eme-i kübra (Büyük mahkeme) kurulacaktır. Bu 
mahkemede adalet terazisi (Mizan) , halkın sevap ve gü
nahını ölçecek ve dünyada herkesin yaptığı tesbit eden 
Kiramen katibiın'in tuttuğu zabıt defteri (Defter-i A'mal) 
açık bir kitap halinde kendisine sunulacaktır : 

«Her insanın günahını boynuna vururuz, ve kıyamet gü
nü onun için açık olarak karşılacacağı bir kitap halin
de çıkarırız : «Kitabını oku, bugün kendi nefsin ke.ndi
ne hesapçı olarak yeter.» (deriz.) » (al-İsra'- : 13 - 14) 

Herkes O kitapta ne işlemişse hazır bulur : «yawme 
tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdaran wa 
ma amitet mi.n su' : Her nefis yaptığı her ayrı ve yap
tlğı her kötülüğü hazır bulur.» (Al-i İmran : 30) 
«Femen ya'mel miskale zarratin hayran yerahu wamen 
ya'rnel miskale zaratin şarran yarahu. Kim zerre ka
d'ar hayır işlerse o:ırıu görür ve kim zerre kadar şer işlerse 
o.nu görür» (az-Zilzal : 7 - 8). 

Kimin kitabı sağından, kiminin solundan veya ar
kasından verilir : «Fe emma men utiye kitabehft biyemini
hi feyekôlu ha'umu'kra'u kitabiyah : Kitabı sağından 
verilen der ki : «İ:şfo kitabımı okuyun. Ben hesapla kar
şılaşacağımı zannederdim. O, hoşnudedici bir yaşama 
içerisindedir ... Kitabı sol tarafından verilen ise : «Keşki 
kitabım verilmeS4�ydi. Keşki hesabıma yetişmeseydim. 
Keşki işim bitirilmi§· olsaydı ! Malım beni kurtarmadı. 
Otoritem beni mahvetti der.» (al-Hakka : 19 - 29) . 
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Bu kadarla la kalmıyacak, yaptıkları kötülükleri in

kara kalkışanlarla derileri a�yhte şehadet edecektir : 

«Allah düşmanlarının toplanıp ateşe sevkolunacakfarı 

giiın ise artık onlar (baştan sona) hıep tevkif olunurlar. Hat

ta O'na vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yap

tıklarıına dair aleyhlerine şehad·et ed.er. Derilerine «Ni

çin aleyhimizde şehadıet ettiniz ?» derler. (derileri) «Her 

şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu.» derler. Sizi 
de ilk d·efa O yarattı, yine O'n.a götürülüyorsunuz.» (Fus

silet 19 - 2 1 ) .  

Ve herkes Sırat denilen bir köprüden geçecek Kimi 
yı ldırım gibi, kimi koşacak, kimi sendeliyerek ... Affa maz

har olmıyan asiler ve kafirler bunun altındaki Cehenneme 

düşeceklerdir. Böylece İlahi adalet sonunda Hak'kın buy

ruğuna uy.an müminler Cennıete girip ebedi mükafata ve 

bilhassa Allah'ın Cemalini görmeğe nail olacaklar; affa 

mazhar olmıyanlarla kafirler Cehenneme itileceklerdir. 

İnananlar, sonunda yine Resulullah'ın şefa'atleriyle çıka

caklar, kafir�r ebediyyen yanacaklardır. 
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«Küfredenler 7litmre zümre Cehenneme sevkolunur. Ora

ya geldikleri zaınant kapıları açıhr ve muhafızları onlara 

der ki : «Sfae Rabbmızı:n ayetlerini okuyan, ve sizi bu gü
nünüzle karşılaşmanız konusunda uyaran peygamberler 
gelmedi mi ?» Derler ki : «Evet (geldi.) » Lakin kafirlere 

azap kelimesi gerçekleşti. Denilir ki : «Cehennemin kapı

larından oraya ebedi olarak giriniz.» Kibirle.mmlerin yeri, 

ne kötüdür ! V:e Rablarmdan korkanlar da zümre zümre 
Cennete sevkolunur. Oraya geldikleri zaman kapıları açı

lır ve hizmetçileri onlara derki : Selam size. Güzel yaptı
mz. Artık oraya ebed:i olarak giriniz» Derler ki : «Bhıe 

vadini yerine getiren ve bizi dilediğimiz gibi yaşıyacağı

mız yere varis kdan Allah'a hamdolsun. Çalışanların üc
reti ne gü�ldir !» (az--Zumer : 71 - 74) .  

Ruhlar bu dünyaya temizlenmek olgulaşmak için ge
lirler. Bu maksatla çeşitli imtihanlardan geçirilirler «0 ki, 

amel bakımından hanginizin daha iyi olduğunuzu dene
mek için ölümü ve hayatı yarattı.» (al-Mulk : 2) . 
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Bu dünya imtihanını başarı ile veremiyenler, çeşitli 
ruh temizleme merhalelerinden geçecek ve temizlenecek
krdir. Ateş temizleyicidir. Biz mikropları yakıyoruz, mik
ropla bulannuş eşyayı kaynatıyor veya dezenfekte edi
yoruz. Allah-ü Zülcelal de ruhi hastalık mikroplarını Ce
hennem ateşinde yakarak ruhları temizliyecektir. Hiç 
kimsenin yaptığı fenalık yanına kalmaz. Her insanın yap
tığı kötülük, ruhuna atılan bir mikrop olur. 

Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği bir Hadiste Allah'ın 
Resulü, ashabına : 

«- Müflis kimdir» diye sormuşlardı. Onlar da 

- Elinde avucunda malı ve parası kalmıyan kimse
dir, dediler. Buyurdu ki : 

- Ü mm etimden müflis (iflas eden) şu adamdır ki, 
kıyamete (Dünyada iken yapmış olduğu birçok ibadet
lerle) namazla, oruçla, zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, 
şuna zina isnadetmiş, şunun malını yemiş, şunun kanını 
dökmüş olarak gelir. O hak sahiplerinin hakları yerine, 
bunun iyiliklerinden alınır, onlıara verilir. Ü zerindeki 
haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse ötekilerin hatala
rından alınıp bunun üzerine yüklenir, sonra cehenneme 
atılır.» (1) 

Ahiret aleminin olacağında asla şek ve şüphe yoktur. 
Hal-i hazırda Cennet ve Cehennem mevcuttur. Ancak kı
yamete kadıar insanların «Kabirleri ya Cennet bahçelerin
den bir bahçe veya Cehennem çukurlarından bir çukur

dur» (2) 

( 1 )  at-Targib wa't-Tarhib, c. 4, s. 405 (Müslim ve diğer Hadis 
Mecmuları) 

(2) Hadis, Mecalisu'l-Envari'l-Ahadiyye ve Mecamiu'l Esrari'l
l'viuhammediyye s. 206, 35 - 36 ıncı satırlar. 
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Bunun vukuunu bütün peygamberler kesinlikle ifade 
etmişlerdir. Allah böyle diyor, Allah'ın Elçisi böyle diyor. 

Ahiret inancıdır ki, insana huzur veriyor. İnsanların 
yaptıkları yanlarına kalsaydı, hayatlarının sonuna kadar 
zulümle ezilenler, bir gün haklarını alamasalardı; dünya 
manasız, hayat baştan başa kurtuluş ümidi olmıyan bir 
ı�tırab olurdu. Mukaddesat mefhumu kalmaz, insanlar 
biribirlerini yerlerdi. Bahsi kapatırken bu konunun ba
şına yazdığımız Tanın Sözünü tekrar edelim 

«Ü, öyle bir Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. El

bette sizi Kıyamet gümü toplıyacaktır. Bunda asla şüp
he yok. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir ?» (an-Ni
sa' : 87) . 
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Üçüncü Bölüm 





İ' C A Z - I  K U R' A N  

A - KUR' AN'IN EDEBİ İ'CAZI 

1. Kur'an-i Kerim İndiği Sırada Arapların Edebi Du

rumu : 

ARAPLAR BEI.AGET konusunda çok ileri gitmişler-
di. Şi'rin her çeşidine vakıf idikr. Lisanları şi're müsait 
idi. Bedevileri dahi güzel konuşur, konuşmasını şi're 
benzetirdi. Medhed:erler, hicvederlerdi. Medhettiklerini 
yükseltirler, hicvettiklerini batırırlardı. Panayırlarda şa
ider şi'ir yarışması yaparlar, halk dinler bunlar husu
sunda hüküm ve numaralarını verirlerdi. O zamanın şi'ri 
bugünkü gazetelerin işini görürdü. İşte bu müsabakalar 
sonunda, biribirine tercih edilemiyecek kadar güzel yedi 
şiir seçilmiş ve bunlar KABE'nin duvarına asılmıştı. Bun
lar YEDİ ASKI (MUKALLAKAT-I SEB'A) adını taşırdı. 
O şairleri korkutan ve susturan ancak : 

«Önünde ve arkasında onu iptal edecek bir söz gelme

miş ve gelmiyecek olan bir kitap ile gönderilmiş kerim 
bir elçi» oldu. e) 

Kur'an-ı Azimüşşan gelince, şairler utandıklarından 
kendi şiiderini indirdiler; onun büyüklüğü karşısında di
ze geldiler. Ama kalbleri mühürlü olanlar, aleme yayıl
makta olan o nurım önüne bulut olmağa çıalıştılar. İf
tiralar yağdırdılar. Onu kabul etmiyorlardı. Fakat ne 
sciyliyeceklerini de bilemiyorlardı. Hayrete düşüyorlar, 

( 1  J aş-Şifa fi ta'rifi Hukuki'l-Mustara, s. 219 
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onu duydukları zaman ister istemez kalblerinde bir ür
pereme hissediyor, biraz daha işitebilmek ve dinlemek 
için gizlice Resul-i Ekrem'in yanına sokuluyorlardı. İn
san sözü olmıyacağını bilmiyor değillerdi. Lakin imana 
gelmeyi de kibirlerine yediremediklerinden iftira yoluna 
tevessül ediyorlardı. Kur'an, onları tehaddi (Mislini ge_ 
tirmeyi istemek, müsabaka) ye davet etikçe, nazire yap
mak gayretiyle kaleme sarılıyor, çabalıyor, çabalıyorlar
dı  ama boşuna yoruluyorlar, yazdıklarını hiddetlerinden 
yırtıyorlardı. 

Şimdi onların bu davranışlarını ve Kur'an'ın yüz
lerine bir şamar gibi inen cevabi ayetlerini görelim 

2. Kur'an Kıarş�sındaki Tutumları : 

Kureyş kendi aralarında konuştular : 

- Hac mevsimi geldi, bu adam hakkında bir karar 
verelim, gelen hacılara hep aynı şeyi söyliyelim. Birimi
zin söylediğini öteki yalanlamasın. 

Velid bn. Muğire'yi konuşmak için Resulullah'a gön
derdiler. Velid gelmiş, Resul-i Ekrem'i dinlemişti. Hz. 
Peygamber : «İnnallahe ya'muru bi'l-'adli wa'l-ihsani we 

ita'i zi'l-kurba. : Şüphesiz AIJ.alı adaletle, iyilik etmekle 

ve yakınla�a vermekle .emreder, fuhşiyattan, kötülükten 

ve ·azgınlıktan ınehyeder.» ayetini okuyordu. Velid bu söz
ler karşısında bir teessür duymuş kavmine varınca şöy
le demişti : 
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«Vallahi o sözün Mr tatlılığı, bir güz.elliği var. Kökü kuv

vetli, dalları beııeketli. Bunu beşer söyliyemez.» demişti. 
Kureyş «Velid saptı, eğer o saparsa bütün Kureyş sa
par.» demişler, Velid'in etrafını almışlardı. O da sapma_ 
dığını fakat O'nun için de ne diyeceğini bil�mediğini söy
ledi : 

- Hele O'nun hakında siz bir şey söyleyin bakalım. 

- Kahin diyelim. 

- Hayır vallahi kahin değildir. Onun söyledikleri 
'kahinlerin gizli sözlerine benze�z. Sec'i de yok. 

- Mecnun diyelim ? 
- Hayır mecnun da değildir. Deliliği biliriz. Bu-

nun bayılmıası, sar'am ve vesvesesi yok. 

- Şair diyelim ? 
- Şair de değiL Şi'rin her ç�şidini rezecini, hezeci-

ni, karizini, mebsutunu biliriz. O'nun söyledikleri şi'ir 
·değildir. 

- 'Sihirbaz diyelim ? 

- Sihirbaz dı�ğildir. Sihirbazları ve büyülerini gör-
dük. Bunun okuyup üflemesi, düğüm bağlaması yok. 

- O halde ne diyelim, ey Abd-i Şems'in babası ? 

- Allah'a .andolsun ki sözünde bir tatlılık var. Kö-
kü sabit, dalları b.erekGıtli meyvaya benziyor. Ona söyli
yeceğiniz her şeyin boş olacağı anlaşılıyor. Maamafih 
-0na sahir demek en uygun sözdür. Çünkü o, sihir gibi 
kişi ile oğlunun arasını, kişi ile kardeşinin arasını ve ki
şi ile kansının ve kabilesinin arasını açıyor, o halde si
hirdir. 

Böylece dağıldılar v� yollara oturup halkı Hz. Mu
hammed (S.A.) c� yaklaşmaktan onunla görüşmekten ka-
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çındırmağa başladılar, Allah Taala Velid hakkında şunu 
!arı indirdi : 
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«Bırak bana o herifi ki kendim yarattım ve ona uzun 

boylu mal verdim, ve göz önünde oğullar. Ve kendisine 

bir döşeyiş döşedim. Sonra da daha fazlalaştırınamı şicl

detle arzu ediyor. Hayır, çünkü o bizim ayetlerimize bir 

inatçı kesildi. Ben onu dimdik yokuşa sardıracağım. 
Çüınkü o, bir düşündü, ölçtü, biçti. Sonra baktı. Sonra 

kaşını çattı, ve ekşiyerıek surat astı. Sonra ardına dön

dü, büyüklük tasladı da : «Bu, dedi, başka değil, tesirti 

bir sihir. Bu bir beşer sözünden başka bir şey değil.'> 
(al-Muddassir : 1 1  - 25) (1) 

Velid ile beraber oturup fikir yürütenler hakkında şu 
ayetler nazil olmuştur : 

( 1 )  İbn-i Hişam, c. 1, s. 271 - 72 ; Taberi, Camiu'l-Beyan, c. 29, s. 
85 ; aş-Şifa fi ta'rifi Hukü.ki'l-Mustafa, s. 221 - 2 - 3 ;  Kadi.. 
c .  2, s. 563. 
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«Tıpkı o taksimcilere indirdiğimiz gibi. Onlar ki Kur

an'ı kısım kısım ayırdılar. Rabbıın hakkı için biz onla
rın hepsine yaptıklarından mutlaka soracağız.» (al-Hicr : 
90 - 93) . (1) 
«Wa iza kile lehum ma za enzele rabbukum kalU asa
tiru'l-awwalin. : Onllara : Rabbınız ne indirdi ? denildi

ği zaman «Evvelkilerin masalları.» d·erle,r. (böyle söyler
ler) ki kıyamet gününde hem tamamen kendi günahları
nı yüklensinler, hem de bir bilgileri olmadan (körü kö
rüne) saptırdıkları kimselerin günahlarıını. Doğrusu iş

ledikleri güna}ı, attıkları iftira ne kadar kötüdür ! ! »  (an
Nahl 25) . 

«İttika edenlere : «Rahbınız ne indirdi ?» denildi de «Ha
yır (İndirdi) » dediler.» (an-Nahl 30) . 

Arap kabileleri, Hac mevsiminde Peygamber (S.A.) 
in haberini kendilerine iletecek elçiler gönderirlerdi. El
çi, muktesimlerin yanlarına gelip onlardan Hz. Muham
med (A) ve Kur'an-ı Kerim hakkında sorunca mukte
simler : «Evvelkilerin masalları indirildi.» derlerdi. Ama 
elçi gelip de mü'minlerden «Habbınız ne indirdi ?»  diye 
sorarsa, mü'minler : «Hayır indirdi.» derlerdi. O 

3. Kulaklanmı:lda Ağırlık Var Demeleri : 

İbn-i İshak diyor ki : Resulullah Kur'an okuyup on
ları Allah'a davet f!ttiği zaman O'nunla alay ederek şöy
le derlerdi : 

O )  İbn·-i Hişam, c. l, 271 - 72 . 
(2) Kadi Beydii.vi, c. 1 ,  s. 664. 
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- Kalblerimiz, bizi çağırdığın şeye kapalı, kılı flı
dır. Söylediğini anlamıyoruz. Kulaklarımızda ağırlık var, 
dediğini işitmiyoruz. Senınle bizim ıaramıza perde geril
miştir. Elinden geleni yap, biz de yapabildiğimizi yapı
yoruz. Allah Taala onların bu sözlerinden dolayı şu ayet
leri indirdi : 

«Sen Kur'an-ı okuduğun zaman biz seninle Ahirete inan

mıyaınların arasına görünmez bir perde çekeriz. Ve kalb

lerinin üzerine onu iyi anlamalarına mani kabuklar ge
çiririz. Ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Ve Kur'an'da 

Rabbım tek olarak andığın vakit ürkerek arkalarına dö

ne,r, gideder.» (al-İsra' : 45 - 46) (1) 

Hamdi Yazır, bunların bu sözleri hakkında şöyle bir 
rivayet kaydetmektedir : «Hz. Ômer'den rivayet edilir 
ki : Kureyş, Resulullah'a doğru bakmışlardı. Hz. Peygam
ber onlara : «İslama girip Ar.aba efendilik etmekten si
zi alıkoyan nedir ?» buyurdu. Onlar da : «Ya Muhammed, 
biz senin söylediğini anlamıyoruz, işitmiyoruz. Senin söy
lPdiklerine kalblerimiz tıkalı, kılıflı.» dediler, Ebucehil 
de tuttu, kendisiyle Resulullah arasına bir perde çekip : 
«Ya Muhammed, dedi, senin bizi çağırdığın şeye karşı 
kalblerimiz kılıf içindedir. Kulaklarımızda da ağırlık 
var. Bizimle senin aramızda perde var.» Ama ertesi gün 

( 1 )  İbn-i Hişam. c. 1 ,  s. 316 - 17. 
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onlardan yetmiş kişi Resulullah'a gelip : «Ya Muham
med, bize İsiamı arzet» dediler. Arzedince İsiama gir
diler. Resulullah güldü : «Elhamdülillah dün benim da
vetime karşı kalblerinizde kabuk, kılıf olduğunu, kulak
larınızda ağırlık bulunduğunu söylüyordunuz, bugün 
müslüman oldunuz.>> Onlar da : «Ya Resulallah, biz dün 
yalan söylemişiz, öyle olsaydı ebeden hidayet bulamaz• 
dık» dediler.» (1) 

4. Utbe İbn. Rabia'nın Kur'an 
Karşısındaki Durumu : 

Utbe de kavminin seyyidi güzel konuşan edib bir 
insandı. Hamza'nın müslüman olduğu sıralarda kavmi
ne : 

- Ey Kureyş, dedi, gidip Muhammed'le konuşayım, 
ona bazı şeyler teklif edeyim, belki kabul eder, bizim 
tanrılarımıza dil UZ�ttmaktan vazgeçer. 

-'-- Git görüş dediler. 

Resulullah yalnız başına mescidinde oturuyordu. Ut
be gedli, söze başladı, 

- Kardeşim oğlu, senin bizim yanımızdaki yerin, 
bildigin gibidir. Soyca, mevkice yükseksin. Ama kavmi
nin başına öyle bir iş getirdin ki, onunla cemaatlerini 
dağıttın, inançlarını hor gördün, dinlerini, tanrılarını 
ayıpladın; geçmiş babalarını tahkir ettin. Şimdi şu tek
liflerimi dinle, be�ki kabul edersin. 

- Söyle ya Eb2'l-Velid, dinliyorum. 

- Kardeşimin oğlu, eğer bu getirdiğin şeyle zen_ 
gin olmak istiyorsan , sana mal toplıyalım, öyle ki en 

( 1 )  Hamdi Yazır, H. Dini, K. Dili, c. 5, s. 4186.  
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zengınımiz olasın. Eğer şeref istiyorsan seni başkan yapa
lım. Sensiz bir iş görmiyelim. Hep senin emrinle ha

reket edelim. Kırallık istiyorsan seni bize kıral yapalım. 
Yok, eğer bunlardan hiçbiri değil de seni cin çarpmış da 
bundan kurtulamıyorsan seni tedavi için doktorlar bu
lıılım, bu uğurda bütün malımızı mülkümüzü feda edip 
seni kurtar.alım. 

- Bitti mi ya Eba'l-Velid ? 

- Bitti. 

-'-- Şimdi sen dinle : 

«Hamim. O Rahmaın ve Rahimden indirilmiştir. BHen 
bir kavim için ayederi açıklanmış Arapça bir Kur'an ol

mak üzere bir kitaptır. Hem müjdeleyici, hem uyancı. 

Onun için çokları başını çevirmiştir de işitmezler. Ve 

dediler ki : «Kalblerimiz, senin bizi çağırdığın şeyden 

örfüler içinde. Kulaklarımızda da bir ağırlık var. Ve se

ninle bizim aramızda hir perde varoır. Haydi yap yapa

cağını, işte biz yapıyoruz . . .  » 

«Eğer yüz çevirirlerse de ki : Ben sizi Ad ve Semud'un ba
şma gelen kasırgaya benzer bir kasırga ile uyardım» 
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'(Fussilet : 13) ayetine gelince Velid, korkudan sıçradı. 
Kavmine döndüğü zaman ona Muhammed'le konuşması
nı ve ondan işittiklerini sordular. İşittiklerinden bir keli
me dahi anlamadığını, ona cevap veremediğini ifade ile 
dedi ki 

- V.allahi o şiir değildir, sihir değildir, kehanet de
ğildir. Ey Kureyş topluluğu, beni dinleyin, O'nu bana bı
rakın. Siz bu adamın önünden çekilin. O'ndan işittiğim 
söz, gerçekten büyük bir sözdür. Ben her şeyi okudum, 
her sözü işittim, am a onun gibisini işitmedim. Eğer 
Araplar onu yenerse siz de ondan kurtulmuş olursunuz. 
Yok, o üstün gelirse onun mülkü sizin mülkünüz, onun 
üstünlüğü sizin üstünlüğünüz demektir. Siz de bu suret
le insanların en mutlusu olursunuz. 

- Vallahi Muhammed, diliyle seni büyülemiş. 

- Onun hakında benim fikrim budur, ama siz bi
lirsiniz, dilediğinizi yapınız. (1) 

Mal tekliflerine karşı Cenab-ı Hak şöyle buyurdu : 
«De ki : Ben sizden bir ücret istemiyorum. O sizin olsun. 

Benim ecrimi ancak Allah verir. O, her şeye şahittir.» 

{Sebe' 47) . 

5. Nadr İbn. Hihis'in Sözleri : 

Nadrn İbn. Har;,s, Kureyş'in şeytanlarından ve Pey
gamber Aleyhisselarrı'a eza edenlerden idi. Kendisi Hire'
\.'E: gitmiş, Acem kırallarının, Rüstem ve İsfendiyar'ın hi
kayelerini öğrenmişti. Resulullah bir mecliste oturduğu 
znman Allah'ı hatırlatır ve geçmiş milletlerin başlarına 
gelen akibetlerden , Allah'ın gazabına uğramaktan kav-

0 )  İbn-i Hişa,m, Sira1;u'n-Nebi, c. 1, s. 294; l:;ifa-i Şerif, s. 223.  
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mini uyarırdı. Resulullah gittikten sonl'.a bu adam onun 
peşinden kalkar : 

- Ey Kureyş Vallahi ben ondan güzel konuşurum; 

bana gelin. Ben ondan d:aha güzel hikayeler anlatırım, 

der sonra başlar Acem kırallarından, Rüstem ve İsfen

diyar' dan hikayeler söylerdi. Daha sonra ilave ederdi 
- Muhammed ne ile benden daha güzel söz söylü

yormuş ? Ben de Allah'ın indirdiği gibi indiririm : 

f IJ �'1' ,,.,.... -:::ı ,.,.. p ( ,,,.. /" ,..... f, e '  / _...., \c ,,,., \7 a ,,,, ı ,,.,.. -:ı '  ,... 
o 0J0��J����:-�\3 \� S-'\_j:-�-' �_)� C-;lw;:?\ ·)� 
«Ekin ekenlere, ekmek yapanlara, pişiriş pişirenfore, 

lokma yapanlara andolsun.» (1) 

İşte bu saçma sözle güya o da l\'Iuhammed gibi ko

rmşmuş oluyordu. İbn-i İshak, İbn-i Abbas'm bu adam 
hakkında Kur'an'dan sekiz ayet indiğini söyler. İçinde 

ESATİR geçen ayetler bunun hakkında nazil olmuştur. 

Ezcümle şu ayetler, bunun ve hempaLarının hakkında

dır : 

-:: -/ � ....... l ..... Q .,,,,. c '  / _. ................. ,./ ,,,.,.. ..,., / / / l .....;,,, o '  Y ..İJll • , \ �1'" -\:.Ll {\2ı�t;;;; 1 ) 1 ı_;L:L ı�· ,' ı-� , :-, ,.  
,_. � � _. � - �  � �  - - ..... ... ,.,, ,,... . 

. ---- ..ı l "' ' l ı ) ı \ --:: 
@ '---'·ı'"'3 ::i J)f  \ 

«Ayetlerimiz kendilerine okunduğu zaman dediler ki : 

İşte istesek biz de bunuın gibisini söyliyebiliriz. O, eski
lerin masallarından başka değil» (al-Anfal : 31) . 

( 1 )  Mustafa Sadık ar-Rafi'i ,  i'cazu'l-kur'an'ında bu sözün :Mü

seylime'ye aid olduğunu söyler, s. 179.  
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«Uydurduğu yalanı Ailah'a isnad,eden, yahut kendine bir 
şey vahyedilmemiş iken «Bana da vahyolunuyor.» diyen 

kimseden daha zalim kim olabilir ? Görsen o zalimler 

ölüm dalgaları içinde boğulurken melaike ellerini uzat

mış : «Canlarınızı çıkarın, Allah'a doğrudan başkasını 

söylemekt'e olduğurrııu2:dan ve O'nun ayetlerini kabule te

nezül etmediğinizden dolayı bugün alçaklık azabiyle ce
zalanacaksınız» (der) .»  (al-An'am : 93) . 

«Ve O, evvelkilerin :masalları, onları yazdırtmış da sa
bah akşam oınlar kendisine okunuyor.» dediler. De ki : 

«Onu göklerde ve yeTde sırrı bilen Allah indirdi. O, ğa
fur ve rahimdir.» (al-Furkan : 5 - 6).  

«Veyi bütün günahkar iftiracıya ki Allah'ın kendisine 
okunan ayetlerini diıııler de soııra saınki kulaklarında bir 
ağırlık varmış da 11ıi�; işitmemiş gibi böbürlenerek ısrar 
eder. İşte onu can yakan bir azap ile müjdele.» (al-Ca

sıye : 7 - 8) (1) 
----------

( 1 )  İbn-i Hişam, Siratıı"n-Nebi, c. ı .  s. 300, 358 ;  Taberi, Camiu'l

Beyan, c. 9, s. H2. 
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6. Beşer Öğretiyor Demeleri : 

«Biz onların «Sana bir beşer öğretiyor.» dediklerini bi
liyoruz. İlhadetmek istedikleri kimseniın. dili yabancı
dır, halbuki hu, apaçık bir Arapçadır.» (Nahl- : 103) . 

Bu ayet-i kerimenin nüzul sebebin� şu mütalaalar 
ileri sürülmüştür : 

Resulullah ('S.A.V.) Merve'de çok defa Nasrani bir 
kölenin ibadet ettiği yerde otururdu. Bu, Amir İbn. H.ıd
ra'nın kölesi idi. Bu köle'nin ismi hakında ihtilaf mev
cuttur : İsmi Cebir idi, Bel'am idi, kılıç yapan hıristiyan 
bir köle idi; ismi Ya'iş idi, Benu Muğire'nin Acem bir 
kölesiydi, diyenler vardır. (') 

İşte Kureyş : «Muhammed'e gelenin çoğunu, o hı
ristiyıan Cebir öğretiyor.» dediler. 

«Bir de Cebra ile Yesar adlarında iki Rum, Mekke'
de kılıç yaparlar, kendi dillerince Tevrat ve İncil okur
lrırmış, Resulullaiı bazan bunlara uğrar, okuduklarına 
rastlarsa dinlermiş. Bazıları da bunu bahane etmek is
temişler. Bir de Huvaytib İbn. Abduluzza'nın kölesi Abi
sa, kitap sahibi imiş, müslüman ·olmuş. Bunu gören mlş
rikler : «Muhammed'e bu öğretiyormuş.» derneğe kalkış
mışlar.» (2) 
( 1 ) İbn-i Hişam, Siratu'n-Nebi, c. 1, s. 393 ; Taberi, Camiu'l-Be

yan, c.  14, s. ı ıo.  
(2)  Hamdi Yazır, Hak Dini, Kur'an Dili, c. 4, s. 3126 - 27 
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Hasılı isim ne olursa olsun, «Ona bir be�r öğreti
yor» demişler. Bugün de garazkar müsteşrikler ve İs
lam düşmanları Peygamber'in Rahip Bahira ile bir saat 
kadar görüşmesini ele alarak, bütün talimatını bundan 
öğrendiğini ileri sürmektedirler. O zaman ne denilmiş 
ise bugün de aynı şey söyleniyor. Ama Kur'an onların 
dillerini şöylece bafrlıyor : 

«Biz onların ·c<sana bir beşer öğretiyor» dediklerini 

biliyoruz. İftira etmek istedikleri kimsenin dili yabancı
dır; halbuki hu, apaçık bir Arapçadır.» (Nahl 103) . 

Yani onların bu sözleri halkın zihnini çelmek için
dir. Büsbütün akla aykırıdır. Zira Kur'an cihana ferman 
okuyup dururken .Araplar içerisinde öyle bir öğretici ol
saydı hemencecik ona bir nazire yapıvermez miydi ? Ya
hut «Bunu ben öğretiyorum» diye ifşa etmez miydi ? 
Çünkü Kur'an'a karşı koymak için o kadar sebep vardı 
kı... Herkes Kur'an'a karşı koyup nazire yapanı baş üs
tünde gezdirirdi. Binaenaleyh Araplar içerisinde böyle 
tir öğreticinin bulunmadığı aklen sabit idi. Bunun için 
onlar da : «Yabancı köle öğretiyor» diyorlardı. Böylece 
yine tenakuza düşüyorlardı. Zira o yabancı köle bir kere 
doğru dürüst Arapçayı bilmezdi. Rum idi. Kendisi öyle 
edip, üstrad, filozof bir kimse de değildi. Belki kendi 
okuduğunun da marasını bilmiyordu. Bu kadar esrar 
ve maarifin öyle hemencecik bir iki görüşme ile bir çar_ 
şı kölesinden öğrenilmesine imkan yoktu. (') 

«Ü fikir veriyor, Hz. Muhammed de kendi kafasına 
güre ifade ediyordu:� demek de gerçeğe aykırıdır. Çün
kü Kur'an'ın Arapça nazmı, beşer gücünün üstündedir. 
Şimdiye kadar kimse ona nazire yapamamıştır, yapa
mıyacaktır. Bu na.zmın beşer gücünün üstünde olduğu-
( 1 )  Kadi Beydavi ,c 1, s. 632. 
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nu itiraf - ki itiraf ediyorlardı - Onun gökten indirilmiş 
olduğunu kabul etmek demektir. Hasılı «Be§l:!r öğreti
yor» sözleri tamamen çürük, mesnetsiz, sadece garazla· 
rmdan doğan, halkın fikrini çelmeğe matuf bir sözdü. 

Not : Goldziher diyor ki «Arap Peygamberin �b
şiratı, temas ettiği Yahudi ve Hıristiyan unsurlarından 
öğrendiği dini bilgi ve fikirlerden seçilmiş bir karışımdan 
ibarettir.» (1) Bu fikir Resul-i Ekrem devrindeki cahil 
müşriklerin fikirlerinden başka bir şey değildir. Kur'an'm 
onlara verdiği cevap bunlara da şamildir. 

Resulün nübüvvetini mutlaka maddenin üstüne çık
madan değerlendirme çabasında olan bu adamlar, ilim
den ve insaftan ne kadar uzaklaşıyorlar ! Sadece bir saat 
Rahip Bahira ile görüşmesini ele alarak teb�irat-ı Neb�:·
nin temelinin bu olduğrmu söylemek, ilmin değil, düş_ 
manlığın ifadesi olur. Evet Goldziher ve onun gibi dü
şünen diğer müsteşrikler böyle diyorlar. Bir saatlik kar
şı1aşma, kıyamete kadar dünyaya ışık tutacak bu maari
fi nasıl ve nereden verecek ? Ve madem ki Rahip Bahira 
öylesine alimdi de neden kendisi nübüvvetini ilan etmı�
di ? Neden o şerefe kendisi nail olmak istemedi ? 

Bu iddianın çürüklüğünü yine kendilerinden ol.an 
müsteşrikler göstermişlerdir. Mesela Müsteşrik BUHL : 
Hz. Peygamber'in Tevrat, Zebur ve İncil'in hakiki muh
teviyatı hakında bir bilgisi olmadığını ve adı geçen ki
tapları okumamış bulunduğunu, Ahd-i Cedidi hiçbir za
man bilmediğini söylüyor. (2) 

Bu kitapları okumuş olmasına da imkan ve ihtimal 
yoktu. Çünkü Peygamberimiz okumak bilmez, yabancı 

( 1 )  Goldziher al-Akide vaş-Şari'a fi'l-İslaın, s. 56. 
(2) Bak İslam Ansiklopedi�i ,  (Prof. Tayyip Okİç'in Tefs' r 

notlarından) . 
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lisan bilmez idi. Kaldı ki o sırada ne Ahd�i Atik, ne de 
Ahd-i Cedit Arapçaya çevrilmemişti. Bunların Arapçaya 
tercümesi, Miladi onuncu Asırdan sonra olmuştur. Gö
rülüyor ki bu beşer öğretmesi iftirası, Resul-i Ekremin 
talimatını bir yerdPn öğrenmiş olması iddiası, tıamamen 
yersiz ve imkansızdır. O halde : 

«De ki : «O'nu mü'minlerin imanını sağlamlaştırmak, 

mü'minlıere hidayet ve müjde olmak için Rabbından Ru

hiilkudüs indirdi.» (.an-Nahl : 102) . 

1 J., ' • �/ D ' /' ı» \ / O O ,; ",,,,,, ,,,,,,. \ D�\ ,,,,,,,,. , .,,,./// /// 
.:@ '" ) ��\�\.JJ�,ı f)J?�z.t0��3:_ı�\ 0J)i'.:�\ 

«Hiç Kur'an'ı düşünmüyorlar mı ? Eğer Allah'tan baş

kası tarafından olsaydı, onda birçok ihtilaf bulurlardı. 

(Mana çelişik, nazım başka başka olur, bazısı fasih, ba

zısı rekik, istikbale a it haberlerinden bazısı gerçeğe uy
gun, bazısı aykırı olurdu.) » (an..!Nisa' 82) . (1) ' 

Daha önce de ifade edildiği veçhile Kureyş, vahyin 

bir müddet kesilmesi üzerine «Muhammed'i artık şey

tEmı terk etti.» demişlerdi. Bir kısmı O'na şair, bir kıs

mı sahir, v.s. diyorla rdı. Bir kısmı da peygamberliği bir 

kehanet gibi f.arzedeT"�k Kur'an'ı kahinlere yapılan cin 

ve şeytan telkinatt kabilinden göstermek istemişlerdi. 

Şu ayet-i kerimeler böyle düşünenlere cevap teşkil et

mektedir : 

(1 )  Kadi Beydavi c. 290. 
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«Ve şüphesiz o, alemlerin Rabbı tarafından indirilmiştir. 
Uyarıcılardan olasın diye onu s,enirl kalbine Ruhu'lemin 

indirdi. Apaçık Arapça bir lisaınla... Onu şeytanlar in
dirmedi. Bu, onlara yaraşmaz, hem de yapamazlar ... Şey

tanların kime indiklerini size haber vereyim mi ? Her 
günahkar, iftiracı (sahtekar) a inerler. Onlar (şeytanlar) a 

kulak verirler ve çokla:rıı da yalancıdır. (yani şeytanlara 
kulak verenler birtakım zanlar, emareler alırlar ve bun
ları hayallerine göre yorumlıyarak vakıalara uymıyan 
birtakım hükümler çıkarırlar. Ama onların çoğu da ya
Lancıdır. Buradaki ekser (çoğu) kelimesi küll ile tefsir 
edilmiştir. O takdirde hepsi de yalancıdır demek olur. 
Ama doğru olan, burada ekser kelimesinin, onların ken
dilerine değil, sözlerine aid olmasıdır. Yani onlardan doğ
ru söyliyen azdır manasını ifade eder).  (1) Şairlere g:elince, 

bunlara da sapkınlar, azgınlar uyar. Görmez mistn on
lar her de.rede başı boş dolaşırlar ve onlar yapmadık!aı�ı
m söylerler. Ancak iman edip iyi ameller işliyenler, Al-

( 1 )  Ka,di c. 2, s. 1 90.  
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lah'ı çok zikredenler ve kıendi1erine zulmedildikten son
ra öclerini alanlar miiistes.na. Ve zulmedenler yarın han
gi değişmeğe maruz kalacaklarını bilecekler.» (aş-Şua
ra : 192 - 196, 210 - 2J.1, 221 - 226) . 

Kur'an şiir, Resu1ullah şair değildir. Maamafih Kur'
an, güzel şi'ri hoş görmüştür. Peygamber Aleyhisselam 
Hassan'a : «Kul wa ruhul'-Kudusi ma'aka 'uhcum fawal
kızi nafsi biyadihi lehuwa 'aşaddu 'aleyhim mina'n-nubu
li . = Onları hicvet, Nefsim elinde olan (Allah) hakkı içi:n 

hicvin, onlara oklardruı daha şiddetlidir.» buyurmuştur. (') 

7. Bundan Başka Bir Kur'an Getir Veya Bunu De

ğiştir Demeleri : 
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«Ayetlerimiz açık biı•er delil olarak karş1larında okundu
ğu zaman, bizimle karşılaşmayı arzu etmiyenler, «Bun

dan başka bir l{ur'aıı getir veya bunu değiştir.» dediler.» 
(Yunus Suresi : 15) . 

Yani işimize gelıniyen, hoşumuza gitmiyen, hesaptan, 
cezadan bahseden ilahlarımızı, inançlarımızı yeren, mü
temadiyen Allah'a ibadete çağıran . . .  bu Kur'an'dan baş
ka bir okuma kitabı getir ki o kitap bizim arzularımı
za uysun yahut da bunu tamamen değiştirme de hoşlan
m&dığımız bazı ayetlerini kaldırıp helali haram, haramı 
helal yapmak, bizi kayıtlıyan bağları kaldırmak suretiy
le birtakım tadilat yHp Belki o zaman hal ve zamana uy
gun, okuyabileceğimiz bir şey olur.»  gibi laflarda bulun
dular. Bununla Kur'an'ı guya Peygamber kendi yapıyor-

( 1 )  Kadi c. 2, s. 191 .  
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muş gibi ona dil uzatmak istediler ve acaba böylece onu 
kımdırıp bir iki ayet değiştirtmek suretiyle «Bunu sen 
yapıyorsun, işte değiştirdin» şeklinde susturma yolu bul
mağa çalıştılar. (1) 

«Kul ma yek-ô.nu li en ubeddilehu min tilk3.'i nefsi in 
ettebi'u illa ma yuha illeyye inni .ehafu in asaytu r"1b
bi azabe yawmin 'azim. De ki : «Bana onu kendi tara
fımdan değiştirmek mümkün değil. Ben, ancak bana 
vahyolunana tabi oluyorum. Ben (onu değiştirerek) R3.b
bıma asi olduğum takdirde büyük bir günün azabından 
korkarım.» kul I.ew şa'allahu ma telawtuhu aleykum 
wa ıa edrakum bih. De ki : «Eğer Allah dileseydi hen 
onu size okumazdım. (Ve benim lisanımla) onu size bil
dirmez (duyurmaz) dı.» «Fekad lebistu fikum 'umm�an 
min kablihi efela ta'kilu.n. Zira bundan önce ben sizin 
içiniııde bir ömür durdum. Hiç mi düşünmüyorsunuz ?» 
(Yunus : 15 - 16) . 

Yani Kur'an inmeden uzun zaman aranızda yaşa
dım. Ne Kur'an okuyor, ne bildiriyordum. Bütün tafsi
latiyle hayatımı biliyorsunuz. Nazım ve nesir edebiya
tiyle uğraştığım var mıydı ? Size hatiplik, şairlik, müel
liflik taslıyor muydum ? Bu da Kur'an'ın harikuiade bir 
muciz.e olduğuna işarettir. Çünkü aralarında kırk sene 
yaşayıp ilimle uğraştığı, böyle esrar-i İlahiyyeden haoer 
verdiği görülmiyen, bir şiir söylemiyen, bir hitabe i ra
detmiyen bir insanın, bundan sonra kalkıp fasahati her 
�eyin üstünde, her mensur ve manzum eserin üstüne çı
kan evvel ve sonra gelenlerin kıssalarını bildiren bir ki
tap getirmesi, onun Allah tarafından bildirilmiş oldu,ğu
na delildir. (') 

( 1) Taberi, Camiu'l-Beyan c.  1 1 , s.  60 ; keza bak Hamdi Yazır, 
H.D.K.D. c. 4, s. 2688. 

(2) Kadi Beydavi, c.  s .  532. 
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«Bu Kur'an Allah'tarıı başkasından uydurulamaz. Önün
dekilerin (önce gelen kitapların) biı· tasdiki v'e kitabın 
açıklaması olarak Rabhulalemin'den indirilmiştir, bun
da şüphe yoktur. Yoksa «Onu uydurdu mu diyorlar ?» 
De ki : öyle ise onuın gibi bir sure getiı·in ve Allah'tan 
başka bütün çağırabildiiklerinizi çağırın. Eğer doğru is�
niz (bunu yapın) . Iİayu onlar ilmini kavramadıkları ve 
te'vili kendilerine hi•; gelmemiş olan bir şeyi yalanladı
lar. Buınlardan önce g�çenler de böyle yalanlanmışlardı 
-ama bak, zalimlerin 2ıkibeti nasıl oldu ?» (Yunus 37 - 38) . 

Evet Kur'an'ın değiştirilmesini böyle şiddetle isti
yorlardı ama maksat bir yol bulup Allah'ın Elçisi'ni sus
turmaktı. Yoksa bu adamlar hiç samimi olmadılar. Ni
tekim zaman ve zemine, halin iktizasına göre bir ayet 
neshedilip onun yerine başka bir ayet, başka bir hüküm 

'konulduğu zaman Hz. Peygamber'e «Sen müfterisin, Al
lah indirdiğini değişti rir mi ?» derlerdi. Kur'an-ı Kerim 
onların bu sözlerine iş;ıret etmektedir : 

·«Biz bir ayeti başkııt hir ayetle değiştirdiğimiz zaman-ki 
Allah ne iındiriğini bilir - «Sen ancak bir iftiracısın.» 
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dediler. Doğrusu onların çoğu bilmezler. (Çünkü bir za
man uygun olan şey sonradan yararlı olmıyabilir. Allah 
onu kaldırır. Eskiden iyi olmıyan da sonradan iyi olabi
lir. Binaenaleyh Allah onu ötekinin yerine getirir.)  De ki : 
«Müminlerin imanını sağlamlaştırmak ve mü'minlere bir 
hidayet ve müjde olmak üzere onu, Ruhulkudüs Rab
bından indirdi» (an-Nahl : 101 102) . 

8. Kur'an-ı Di.nlemeğe Mani Olmaları : 

Baktılar ki gün geçtikçe Kur'an, kalblere işliyor, du
yanlar ona kapılıyorlar. Halkı İslamdan uzak tutmak 
için işi zorbalığa döktüler. 

«Küfredenler dediler ki : «Bu Kur'an-ı dinlemeyin, oku

nurken gürültü ıedin. Belki bu suretle galip gelirsiniz. El
bet o küfr,edenlere şiddetli bir azap taddı;racağız; ve o:ıı-

ları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.» (Fus

silet : 26 - 27) . 

Hz. Peygamber Mekke'de iken yüks�k sesle Kur'an 

okuduğu zaman müşrikler, etraftan dinliyen insanları 

kovar, dağıtırlar; «Dinlemeyin şu Kur'an-ı lağvedin, yani 

gürültü yapın.» derler ve ıslak çalar, gürültü yaparlardı. 

«Çünkü derlerdi, siz onunla münakaşa ve münazara eder

seniz, akibet sizi yener. İyisi mi hiç dinlemeyin ve bc.ş

kalarının dinlemesine de mani olun.» 

Kibirlerinden ve hasetlerinden böyle yapıyorlardı, 

yoksa ifadelerinden anlaşılacağı gibi Kur':an'ın Hak ke-

13mı olduğunu, gaipten, Allah'ın ilminden haber vereli-
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ğini biliyorlardı v,e ondaki İlahi tesirin Hak kelamı ol
masından doğ·duğuna içten kanaatleri vardı. (') 

Kur'an'a engel olan bu davranışları üzerine Resulul
lah, Kur'an-ı açıktan okuduğu zaman dağılırlar, onu din
lemekten imtina ederlerdi. İçlerinden bfri Resul-\i Ek
rem, namaz kılarken O'ndan Kur'an dinlemek isterse, 
gızlice dinlerdi. Eğer dinlediğinin farkına vardıklarını 
anlarsa hemen bırakır giderdi. Resulullah, sesin i alçaltır 
da dinliyen adam, O'nun okumasını kendisinden başka 
kimsenin işitmiyeceği, dinlediğinin farkına varılmıya
c<ığı kanaatine varırs2 kulak verir, dinlerdi. İşte İbn-i 
Abbas'tan öğrendiğimize göre bu gibi kimseler hakkında 
şu ayet nazil olmuştur : 

«Namazda sesini pek ;yükseltme, pek de alçaltma; ikisi

ııin ortasmda bir yoll tut.» (al-İsra' 1 10) . 

Yani Cenab-ı Hak Resulüne diyor ki Sesini öyle 
pek yüks.eltme ki, yanından uzaklaşsınlar, pek de alçalt
ma ki, gizlice dinlemek istiyenler dinliyebilsinler. Belki 
dinliyene dinlediğinin  bir kısmı tesir eder de faide ve

rir. (") 

9. Abdullah İba. M.es'ud'un Açıktan Kur'an Oku

maktaki Cesareti : 

Bir gün Resululla::ı'ın arkadaşları, kendi aralarında 

konuşuyorlardı : 

(1) İbn-i Hişam, c. 1 ,  s. 3 1 3 ; Keza bak : H.Y.H.D.K.D. c. 5, s. 4199 
(2} İbn-i Hişam c. 1, s. 3 13 - 15.  
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- Kureyş bu Kur'an-ı açıkça dinlemedi. Acaba kim 

onlara Kur'an-ı açıkça duyurabilir ? 
Abdullah bn. Mes'ud 

- Ben, dedi. 

- Ama senin başına bir şey gelmesinden korkarız. 
A şireti, kavim ve kabilesi kuvvetli olan biri gitmeli ki, 
ona bir kötülük etmek istedikleri takdirde kabilesi on-
1:.ıra mani olsun. 

- Bırakın, aldırmayıı:ı siz, dedi ve gitti. Kabe'nin ya
nında durup okumağa başladı : 

- Bismillfilıirrahmanirrahim. (Sesini daha da yük
sl'lterek) «ar-Rahmanu allama'l-Kur'an . . .  O Rahman ki, 
Fur'ıan-ı öğretti (ye dıevametti) . 

Kureyş : 

- Ümm-i Abd ne diyor, diye mırıldandılar. 

- Muhammed'in getirdiklerinden bir şeyler okuyor, 
diyerek üzerine üşüştüler. Başına vurmağa başladılar, 
yüzünü yaraladılar. Fakat Abdullah okuyabildiği kadar 
okudu; sonra arkadaşlarına döndü. Arkadaşları ona : 

- İşte korktuğumuz bu idi, deyip üzüntülerini ifa
de ettiler. 

- Hayır dedi, üzülmeyin. Vallahi Kureyş, bugünkü 
kadar hiçbir zaman gözüme böyle küçük gelmemişti. İs
terseniz yarın da aynı şeyi tekrarlıyayım. 

- Hayır, kafi. İstemedikleri şeyi onlara işittirdin ya, 
bu yeter. (1) 
( 1 )  İbn-i Hişam, c. 1, s.  315 ;  Taberi, Tarihü'l-Umemı wal'Mulük 

c. 2, s. 7 3 ;  Caetani, İslam Tarihi,  c. 2, s. 258. 
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10. Kureyş Ulularının Gizlice Kur'an Dinlemeleri : 

«Biz onların onu :>enden dinlediklerini biliyoruz, ama 
bir araya geliınce zalimler : «Siz, ancak büyülenmiş bir 
ad.ama tabi oluyorsımuz» diyorlar. Bak seni nelere kıyas 
ettiler de nasıl sapılldığa düştüler. Artık doğru yolu bula
mıyorlar.» (al-İsra' 47) . 

Ebu Süfyan İbn. Harb, Ebucehl İbn. Hişam, Ahnes 
İbn. Şurayk bir gece gizlice Resulullah'ın Kur'an okuma
sını dinlemeğe giderler. Birinin diğerinden haberi yoktur. 
Her biri bir yerde gizlenir, Hz. Resul'e kulak verir, şafak 
atıncaya kadar dinlerler. Şafuklayın evlerine dönerken 
yolda karşılaşırlar. 

Birbirlerini ayıplarlar : 

- Böyle bir 
duyarsa başlarına 
nerler. 

a.det çıkarmayınız, sonra 
bir iş getirmiş olursunuz, 

akılsızlarınız 
eler ve dö-

Ama Kur'an'ın kalblerindeki izi onları ikinci gece 
aynı yere iter. Herkes . bir yere oturmuş, Kur'an dinle
miştir. Sabaha yakın evlerine dönerken tekrar yolda kar
şılaşırlar. Yine birbirlerini ayıplar, ilk sözlerini tekrar
larlar. 

Üçüncü gece olmıca yine her biri diğerinden haber
siz olarak Resulullah'ın evi etrafında gizlendikleri yerle
rini alırlar. Gece dinler, şafak atınca dönerler. ilahi mu
cize bu. Onları yine yolda karşılaştırır. Birbirlerine der
ler ki : 
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- Artık bir daha buraya gelmemeğe and içelim. 

Bir daha dönmemeğe and içerler ve ayrılırlar. O sa.
balı, Ahnes değneğini eline alır, Ebusüfyan'a gider : 

-- Ey Ebu Hanzale, der, Muhammed'den dinledikle
rin hakkında fikrin nedir ? 

- Vallahi, ey Eba Sa'lebe ondan öyle sözler işittim 
ki, hem manasını biliyorum, hem de ne istenildiğini anlı
yorum. Öyle şeyler de işittim ki, ne manasını ve ne de :ııı.e 
istenildiğini bilmiyorum. 

Ahnes oradan Ebucehl'e gider 

- Ey Eba'l Hakem, Muhammed'den dinlediklerin hak
kında fikrin nedir ? 

- Muhammed'den dinlediklerim hakkında mı ? Bak, 
biz, Abd'i Menaf oğullariyle ötedenberi rekabet edegel
dık. Onlar yedirdiler, biz de yedirdik; onlar verdiler, biz 
de verdik. Öyle ki, daima yarış atları gibi berabere kal
dık. Şimdi onlar : «Bizden bir peygamber çıktı; ona 
gökten vahiy geliyor» diyorlar. Biz buna nasıl ulaşacağız ? 
Andolsun ki, ona asla inanmaz ve onu tasdik etmeyiz. (') 

11. Kur'an-ı Kerim Eşsiz Bir Kitap ve Ebedi Bir 
Mu'cizedir : 

Gerçi Peygamberimiz (A.) in pek çok mucizeleri var
dır. Ama onlar bulunduğu zamana aittirler. Faydaları da 
o zamana mahsus olup umumi değildir. Kur'an ise kıya
mete kadar her devrin ışık kaynağı ve mucizesidir. Kur' -
a n ,  ne mahiyette bir kelam farzedilirse edilsin eşi getiri
lemez. En dahi sayılan edipler ve filozoflar ona nazire 

< 1 )  İbn-i Hişam, Siratu'n-Nebi, c.  1, s. 3 1 5  - 16. 
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yapmaktan aciz kalm, şl.ardır ve kalacaklardır. Bunu Ce
nab-ı Hak öyle kesinlikle söylemiştir ki aksi imkansızdır. 
Bu bir İlahi vaittir 

. 
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«Eğer kulumuza iırıdirdiğinıizden şüphede iseniz siz de 
onun gibi bir sme getirin ve Allah'tan başka büfün şahit
lerinizi (ilahlarınızı, yardımcılarınızı. . .  ) çağırın. Eğer 
doğru iseniz (bunu yapın) . Şayet yapamazsanız, - ki ya
pamıyacaksınız. - o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan, 

kafirler için hazırlanmış o ateşten sakının.» (al-Bakara : 
23 - 24) . 
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«De ki : eğer insallllar ve cinler bu Kur'an'ın bir mislini 
getirmek için bir araya gelseler, biribirlerine arka olsa
lar yine de onun mislini g,etiremezter.» (al-İsra' : 88) .  

«De ki : «0 halde onun gibi on uydurulmuş sure getirin, 
eğ·er doğru is�niz AJlah'tan başka bütün çağırabildikleri-
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nizi çağınn (da bunu yapın) »  Eğer size cevap vrunıedi
lPrs·e biliniz ki o, a.'lcak AUah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ve 
Allah'tan başka i]fıh yoktur. Hala müslüman olmadimz 
mı ?» (Hud : 13 - 14) . 

Kur'an'm bu ferman okumasına karşı fesahette son 
�rece ileri gitmiş olan Araplar aciz kaldılar, hiçbir edip 
ve hatip kalkıp onun bir ayetine benzer yapamadı. tsıa
nıiyeti söndürmek için kılıca baş vurdular, canlarını, 
m allarını, evlatlarını tehlikeye attılar da edebiyat yoliy
le, kalem yoliyle cevap veremediler. Eğer lisanla karşı 
koymaya muktedir olsalardı elbette bu daha kolaydı ve 
bunu tercih ederlerdi. Bunu yapabilmek için uğraşmadı
lar değil ,uğraştılar ama çabaları boşa çıktı. Onların bu 
uğraşlarını Kur'an bize haber veriyor : 

«Hayır, onlar çekişgen bir kavimdir.» (Zuhuf : 5 ) ,  
«Biz Kur'an-ı, Allah'a karşı gelmekten sakınanları müj
d,elemen ve inatçı bir milleti uyarman için senin diline 
kolaylaştırdık» (Meryem : 97), «İnsanı bir nutfed.en ya
rattı, hemen o, açık bir hasım oldu» (Nahl 4) 

Kur'an'a sözle karşı koyamayınca başladılar, aşağt
lık duygusunun verdiği bir hal ile yüksekten atmağa, de
dikoduya, iftiraya : 

«Eğer isteseydik, biz d,e bunwı gibi söylerdik. Bu, 
ancak evv:elkilerin masallarıdır» (Enfal : 31) , «Bu, uy
durulmuş bir sihirden başka. değildir. Biz bunu önceki 
babalarımızdan işitmedik.» (Kasas : 36) ,  «Ey zikrin indiril
diği kimse, sen ancak bir delisin.» (Hicr : 6), «Göz göre 
göre sihre mi uyarsınız ?» (Enbiya : 3) , «İnkar edenler 
«Bu, ancak bir sihirdir, onu uydurdÜ, kendisine başka 
bir topluluk da yardım etti» dediler de haksız ve ası"l

sız bir söz söylediler. 'Evvelkilerin masalları, onu yazdır-
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mış, sabah akşam kendisine okunuyor' dediler.» (Fur
kan : 4 - 5) 

Fakat büyün bu sesler, «Onun gibi bir sure getirin. 

Bu hususta bütün yardıımcılannızı da çağırın» (Baka
ra : 23) , «Allah, sözün en güzelini müteşabih, ikişerli bir 
kitap halinde indhcİi. Rablarından korkanların derileri 
ondan ürperir, sonra derileri v,e kalbleri yumuşar.» (Zü
mer : 23) nidası karşısında kısıldı, boğuldu, kayboldu. 

Şüphesiz bir örneğe nazire yapmak daha kolaydır. O 
kDdar inkar ve iftira ettiler. Ama kimse onun en küçük 
bir ayetine dahi nazire yapamadı. Böyle bir şeye teşeb
büs edenler yarı yolda kaldılar. 

«Çünkü yalancıların mumu yatsıya kadar yanar. Şar
latanlar muvakkat bir zaman için parlar, sönerler. Na
polyon Bonapart Mısır'a g,eldiği zaman savaşlarındaki te

mayüze güvenerek ve bunları bir mücize zannederek : 

«Ben Muhammed'i severim, o da benim gibi büyük bir 
kumandan idi. Fakat ben daha büyüğüm.» demişti. Bu 
gururu, bu tehaddiye kalkışması, nihayet Akke Kalesin

d�n başlıyarak kırılmağa yüz tuttu, neticede söndü, gitti. 
VE. o zamandan beri Fransızlar onun açtığı yaraları teda
vi edemediler. Hasılı, sırr-ı tehaddi, Kur'an'ın ve nübüv

vet-i Muhammed'iyyenin ebedi bir kanun ve burhanı

dır» (') 

«Allah'a yalan uyduran, yahut kendisine bir şey vah

yedilmediği halde 't<Bana vahyolunuyor.» diyen. . . den da
ha zalim kim olabilir ?» (al-An'am : 93) . 

Abdullah bn. Sa'd bn. Ebi surh Resulullah'ın katibi 

idi : 

f l )  Hamdi Yazır. Hak Dini Kur'an Dili, c. 1, s. 268. 
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«Biz insanı çamurdan bir sülalıeden yarattık... Sonra onu 
başka bir tal'Zda yarattık (ayetine kadar) » (al-Mu'mi
nun 12 - 14) nazil olduğu zaman bunu yazan Abdullah, 
bu fesahete hıayran kaldığından birden : «Fetebarakalla
hu Ahsanu'l-Halikin = Yaratanların en gü�eli Allah ne 
kutlu !» dedi. Resulullah vahyi yazdırmağa devam edi
yordu. Ona : «Yaz dedi, böyle nazil oldu : 

Abdullah şüphe etti : «Eğer Muhammed doğru ise, ona 
vıahyolunduğu gibi bana -da vahyolunuyor. Eğer yalancı 

iı:-e ben de onun söylediği gibi söyledim.» dedi. (') 

Eğer bu hadise doğru ise Resulullah'a inen vahiy, 

Iwndine çok yakın olan katibin ruhuna aksetmiştir. Bir 
tc>lepati hadisesi olmuştur. Yoksa katihe vahiy inmemiş

tır. Bu söz onun değildir. 

12. Kur'an'a Nazire Yapmaya Yeltenenler : 

1. Bunlardan birinin Nadr ibn. Hftris olduğunu, 
<'Ekin ekenlere, ekmek yapanlara pişiriş pişirenler.e lok

ma yapanlara andolsun.» gibi saçmalar söylediğini kay
detmiştik. 

2. Bunlardan biri de Müseylimetülk.ezz.ap'tır. Bu 
adam Yemame halkından Benu Hanife'nin elçisi olarak 

Medine'ye gelmiş müslüman olmuştu. Memleketine dön

dükten sonra peygamberlik iddiasında bulundu. Hz. Mu-

( 1 )  Kadi Beydavi, c. ı, s. 391 .  
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hammed (A.)  in ortağı olduğunu iddia ediyor, seci'li sözler 
söylemeğe çalışıyordu. Kavmine Kur'an'a nazire yaptığı
nı söyledi. Söylediği bazı seci'li sözlerden biri şudur : 

«Lekad an'amallahu. ala'l-hubla, ahraca minhu neseme
ten tes'a min beyni sıfakm wa haşa : 

Allah yüklü deveye in'am etti. Ondan, koşan bir yavru 
çıkardı. Sıfak (alt deri) ile haşa (barsak) arasından.» 

Müs.eylime, kavminden namazı kaldırdı, şarabı, zi
nayı helal kıldı. (1) 

Müsevlime Hz. Peygamber'e şöyle bir mektup yaz
mıştı : «Allah'ın Eaç:Lsi Müseylime'den, Allah'ın Elçisi 
Muhammed'e. Bundan sonra Arzın yarısı benim, yarısı 
senin ... » Resulullah buna şöyle cevap verdi : «Allah'ın 

Elçisi Muhammed'den, yalancı Müseylime'ye, bundan 

sonra bil ki, Arz, (ne senin ne de benim) Allah'mdır. Onu 
kullarından dilediğ;ine verir. Akibet, AUahtan korkanla

rmdır.» 

Müseylime Hz. Ebubekir'in halifeliği zamanında açı
lan savaşta Vahşi tarafından öldürülmüştür. 

3. .Sacah bintu'ı..Haris ibn. Suwayd at-Tamimiyye : 
Hıristiyanlığı iyi bilen bu ·kadın, Resul'ün vefatından son
ra peygamberlik iddia etmiş, etrafına topladığı birtakım 
kimselerle işi büyütmüş, Müseylime'ye karşı savaşa git
mişti. Sonunda onunla anlaştı. Bütün Arabistan'ı kendi
lHin,e tabi kılmak emeliyle evlenmeye karar verdiler. Bu 
kadın, kendine ait bir Kur'an iddia edememişti. Sadece 
Müseylime'ye karş1c rnvaşa giderken «Aleykum bi'l-Ya-

d) İbn-i Hişam Siratu'n-Nebi, c. 2, s. 577 ; Taberi Tarihu'I 
Umemi val'Mulü l{, c. 2, s. 394 ; İ'cazu'I-Kur'an wa'l-belağa
tu'n-nebewiyye, :>. L78. 
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mame, Wa dufffı dafifa'l-Hamame, fe inn.eha ğazwa·�un 
Surama, la yalhakukum ba'daha melama. = Yemame'ye 
karşı yürüyünüz, göğercin gibi deflerinizi öttürünüz; çün
kü bu kahramanca bir savaştır, bu savaştan sonra siz 
ayıplanmazsınız.» 

Ama bu kadın, sonradan yaptığına pişman olmuş, 
tekrar İslam'a �önmüş ve çok iyi bir müslüman olmuş

tu. Çünkü onun asıl gayesi Müseylime'yi yenmek ve ha
kimiyyet kurmaktı. Müseylime'nin yalancılığını anladı, 
kendisi de batıl davasından vaz geçti. 

4. Bunlardan biri de Resulullah (S.A.V.) devrin-
de Y.emen'de peyğamberlik iddia eden, kendisine vahiy 
geldiğini sanan al-Aswad al-Ansi adiyle tanınmış Abhala

tu'bnu Ka'b'dir. Yüzünü bir örtü ile kapattığı için bunıa 
Zü'l-Himar da denmiştir. Fasih konuşan, kehaneti, sec'i 
ve hitabetiyle şöhret bulmuş olan bu adam, Hz. Peygam
ber'in vefatından biraz önce öldürülmüştür. 

5. Tulayhatu'bnu Huwaylid al-Asadi : Bu adam 
Dokuzuncu Hicri yılda Esed ibn. Huzeym.e hey'etiyle bir
likte Medine'ye gelip müslüman olmuştu. Döndükten son
rn peygamberlik iddia etti. Zün'Nun'un, ya da (Cibril'in) 
kendisine vahiy getirdiğini sanıyordu. Fakat kendine bir 
Kur'an indiğini iddia edemedi. Çünkü kavmi fasih insan
lardı. Onun sözlerinin saçmalığını anladılar; kendisini 
yalnız bıraktılar. Hz. Ebubekir'in ordusu tarafından bo
zulup Şam'a kaçtı ve orada güzelce müslüman oldu. 

6. İbnu'l-Mukaffa'nın da Kur'an'a nazire yapmak 
için çalıştığı, bazı nazireler düzdüğü fakat «Wa kile ya 

ardu'bla'i maeki wa ya sema'u aklii wa ğida'l-ma'u wa 
kndiye'l-'amru wastawat ara'l-Cudiyyi wekile bu'dan li'l

kawmizzalimin. : Ey yer, suyunu yut ve ey gök, kes d·e-
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nildL Su kesildi ve iş de bitirildi. Gemi Cudi'ye oturdu.>> 
(Hud : 44) ayetine gelince «beşer böyle bir söz söyliye
mez» diyerek yaptıklarını yırttığı rivayet edilirse de bu 

_ . vayet pek doğru görünmemektedir. 

Mülhidler, İbnu'l-Mukaffa'nın (ad-Durratu'l-Yetime) 
sini Kur'an'a nazire kabul ettiklerinden dolayı, onların 
bu iddialarını çürütmek gayesiyle böyle bir rivayet orta
ya atılmışa benziyor. İbnu'.l-Mukaffa, Kur'an'a nazire 
yrıpmanın imkansızlığını bilirdi. Bu iddianın ona nisbe
tinin sebebi, onun zındıkların başı kabul edilmesinden 

ileri gelmektedir. 

7. Abu'I-Huseyn Ahmed ibn. Yahya ar·Ravendi. Bu 

adam şeriata ve mübarek peygamberimize dil uz.atmıştır. 
Fikirleri tenakuzlarla doludur. Mesela şöyle diyor : «Müs
liimanlar, peygamberlerinin peygamberliğine delil ola

rak, O'nun getirdiği kitaba kimsenin nazire yapamı
yacağını söylemesini gösteriyorlar. Peki onlara denilse 
ki : «Öklides de kendi kitabı gibi bir kitabı hiç kimse
nin yazamıyacağını söylemiştir. Demek ki, Öklid böyle 
demekle peygamber mi oulr ?» 

Ravendi'nin şu cahilane kıyasına şaşmak lazım. Bir 
kere ,Öklides peygamber değil, filozoftur. Onun yazdığı 
kitap, aklının eseri, peygamberin getirdiği kitap vahyin 
eseridir. Biri insan sezü, öteki Allah sözüdür. Mahiyetle
ri ayrı olan şeyler, kıyas edilemez. Kaldı ki, Öklides'in 
nazariyelerini çürüten, onun kitabını çok geride bırakan 

nice filozoflar çıkıp n ice eserler yazmışlardır. Hani Kur'
an'a bir benzer meydana getiren ? 

Ravendi'nin, Kur'an'a nazire olarak (at-Tac) isimli 
bir kitap yazdığı söylenir. Bugün elimizde olmıyan bu 

kitap, her halde İbnur-Ravendi'nin diğer kitaplarında uy-
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durduğu : «Ferid (inci) , Kadibuz-Zeheb (altun filizi) ,  
el-Mercan (mercan)» gibi hayali sözlerden başka de

ğildir. 

Abu'l-Alal-Muarri, (Risaktu'l-ğufran) ında Ravendi'
nin kitaplarına koğalarca tükürür ve onun Tac'ı hakkın
da şöyle der «Onun Tac'ı, çarık dahi olamaz. Onun 
Tac'ı kahin kadının şu sözü gibi değil mi ? :  «Öff (lm
lak kiri) , Tüff (burun kiri) , ( . . .  Cevreb ve huf) . «Cevrep 
ve huf ne demektir ? »  diye soruldu «Cehennemdeki iki 
deredir» dedi .» 

8. 354 te öldürülen şair Ebu't-Tayyib de peygam-
berlik davasında bulunup kendine Kur'an geldiğini söy
liyerek insanları kandırmağa çalıştı. Ali ibn. Hamid diyor 
ki : «Onun sÖylediklerinden bir nüsha yazmıştım, kay
boldu. Ezberimde şu kalmış «Wan'nacmis-Seyyar, 
Wa'l-feleki'd-Dewwar, Walleyli wa'n-Nehar, inne'l-kafiri
ne lefi ahtar. İmdı ala sunanik. Wakfu esere men kableke 

mine'l-murselin. Fe innallahe kami'un bi.ke zıayyağa men 
alhada fi dinihi wa dalla ansebilihi 'Seyreden yıldıza, 
dönen feleğe, geceye ve gündüze andolsun ki, kafirler teh

likededirler . .Sünnetlerinde yürü, senden önceki peygam
berlerin izinde dur. Zira Allah seni kahreder, dininden 2.y
rı lıp yolundan sapanı saptırır.» 

Bu sözler, birtakım seci'lerden ibaret, herkesin daha 

güzelini söyliyebileceği serbest vezinli şiirlerdir. Kur'a·.1'
la bunun arasında yerle gök arası kadar fark var. 

9. 449 da ölen Ebu'l-Aia'l-Muarri'nin de Kur'an'a 
nazire yapmağa çalıştığı ve bu maksatla (al-Fusulu Wa 'l
Gayat fi Mucarati's-Suwari wa'l-ayat) adlı kitabını yaz
dığı sanılmıştır. Abu'l..:Ala, Kur'an'a nazire maksadiyle 

böyle bir şeye girişmiş olamaz. Çünkü kendisi bizzat İb-
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nuravendi'ye karşı yazdığı risa�sinde İ'caz-ı Kur'an-ı sa
vunmakta ve isbat etmektedir. Hasılı bu işe girişenlerin 
hepsi perişan olmuş, başarısız kalmış ve alay konusu edil

mişlerdir. (') 

Müsteşrik W. Montgomery Watt, Islamıc Surweys 
adlı İngilizce eserinde şu neticeye varmaktadır : «Mu

hammed'in hayatınm sonunda doğru ve O'nun vefatından 
scmra Arabistan'ın çeşitli kısımlarında birkaç erkek ve 
bir kadın çıkıp peygamber oldµklarını iddia ettiler. Di
ni siyaset.e alet ederek sadece yeniliğe ve gelişen İslam 
Devletine karşı koymak amaciyle Kur'an'a nazire yap

mağa kalkıştılar. Bunlardan biri Kur'an sitilinde birkaç 
ayet de uydurdu. F'alrnt şurası inkar edilemez bir gerçek

tir ki, ne Muhammerl'in çağdaşları ve ne de sonraki ya
zarlar Arapça'da Kur'an'la mukayese edilebilecek bir söz 
söylemeğe muvaffak ::ılamamışlardır.» (") 

Olamazlar, çünkü O'nu indiren şöyle sesleniyor 
«De ki eğer bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için 

insanlar ve cinler bir aray.a gelseler, birbirine arka verip 
yardım etseler yine de bunun bir benzerini getiremezler.» 
(İsra 88) .  

Şimdi Kadı İyaz·ın aş-Şifa fi-Ta'rifi Hukuki'l-Musta
fa (Şifa-i Şerif) adlı eserinde i'cazı Kur'an hakkında ver
diği bilgiyi aynen takibedelim. (Sayfa : 220 den itibaren : 

«Ebu Ubeyd zikrı�tmiştir ki, bir A'rabi bir adamın 

( 1 ) İ'cazu'l-Kur'an Wal-Balağatu'n-Nabawiyya, Mustafa Sadık 
ar-Rafii, s. 169 192 135911940 Mısır. 

(2)  W. Montgomery W att, Islamıc Surweys, I. s. 109. 
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«Emrolunduğunu açığa vur ve müşriklerden yüz çevir.» 

(al-Hicr : 94) ayetini okuduğunu işitti de derhal secde 
etti ve : «Bunun fesahetine secde ettim» dedi. Diğer bir 
A'rabi de bir adamın : 

«Ümitsizliğe düşünce konuşmak üzerıe bir kenara çekil

diler ... » (Yusuf : 80) ayetini okuduğunu işitti ve şöyle 
dedi : «Şehadet ederim ki, hiç bir mahlı'.'ık böyle bir söz 
söyliyemez.» 

Hz. Ömer (R.A.) bir gün mescitte uyuyordu. Birden 
başının ucunda birinin şehadet getirdiğini gördü. Kim 
oJduğunu sordu. Adam Rum patriklerinden olduğunu, 
Arap kelamını ve diğerlerini güzel bildiğini anlattıktan 
sonra : «Müslüman esirlerden birinin, sizin kitabınızdan 
bir ayet okuduğunu duydum, o ayet üzerinde düşündüm : 
Baktım ki, dünya ve ahiret ahvaline dair İsa'ya nazil olan
ların hepsi o ayette toplanmış. O ayet Allıah Taala'nın şu 
sözüdür : 

__.. • - ,. / / / ,, ' J 
/ ) l' \ -:  1 '  ; ' ... 1 ; ,, � ::: ... ,... ... '" 1 • • . .... ' 1 .) .... ,,. ,... :.. \ \ • •' / 

@ � _J� \..AJ � � __,i.ğ �) dJJ �J OJ__,..ı _)_J oJj �J·� 
«Kim ki, Allah'a ve Peyg.amberiıne itaat ed.er, Allah'tan 

korkar, (O'nun emri dışına çıkmaktan) sakınırsa işte on

lar kurtulanlardır.» (An-Nur : 52.) 

«İsmi hikaye etmiştir ki : kendisi bir cariyenin sö
zünü işitmiş de :  «Katıalaki'llahu ma afsahaki. = Kahro
lasıca ne kadar fasihsin ! »  demiş. Cariye şöyle cevap ver
miş : 

«AUah'ın 
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«Musa'nın anasına vahyettik ki, onu emzir : korkarsan 
onu (bir sandığ;:ı. koyup) nehre at; korkma, üzülme, biz 
muhakkak onu tekrar sana çevireceğiz; ve onu pey-gam
herlıerden yapacağız.» (al-Kasas : 7) ayeti karşısında be
nim sözüm fesahet mi sayılır ? Allah bu ayette iki emir, 
iki nehiy, iki haber ve iki müjdeyi toplamıştır.» 

<'İşte bu, Kur'anın i'cazımlan bir nevidir. Ona mah
sustur. Kur'an'm, Peyganıber (S.A.) in mucizesi olduğu, 
Arapların onun m islini getirmekten aciz kaldığı, fesaha

tind.e harikulade olduğu, fesahete ve belağete vakıf olan
larca zaruri olarak maliimdur... İmdi sen Allah'ın : 

<'Ey akıl sahiıı>leri, kısasta sizin için hayat vardır. 
Umulur ki bu suıretle korunursunuz.» (al-Bakara : 179) , 

® �J �lb==C��\;4\;0:;;�\;J�j�i; 
� \ 

<'Onları, o korktukları zaman bir görsen; artık kur
tuluş yoktur; cehıın.eme yakın bir yerden yakalanmış
lardı.r.» (Sebe' :51) . 

M\ �tJ_;:.f\c_ � t;��;fu;�J\\�\[��L;;;ı 
� - � ,,,,. - .. ... \ ..,,. ) ;.. l_. ,,,_ 

<'En güz,el ofonla (kendini) savuın, Bir 
ki seninle arasında düşmanlık olan kimse 
lıir dost (oluvermiş) .» (Fussilet :  34) . 

de bakarsın 
sanki sıcak 
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«Ey yer, suyunu yut ve ey gök, kes ... » (Hud : 44), 

'ZJ 
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«Hepsini günahiyle cezalaındırdık. Onlardan kimi

ne bir fırtına gönderdik, kimini bir sayha tuttu, kimini 

y;cre geçirdik ve kimini de boğduk. Allah onlara zulmedi

yor değildi, lakin onlar kendi nefislerine zulmettiler.» 
(C!.l-Ankebut : 40) ayetlerini ve bunların benzerlerini ve 

Kur'an'ın çoğunu düşünür, araştırırsan sana açıklamak
ta olduğum Kur'an lafızlarının icazını (vecizliğini) ,  ma
nalarının çokluğunu, ibarelerinin biribiriyle nasıl güzel 

kaynaştığını (Ve konuyu nasıl canlı bir şekilde ifade et
tiğini) ve her lafzın altında birçok cümleler, fasıllar ve 

parlak ilimler bulunduğunu görürsün ki, lafızlar altında 

gizlenen bu parlak ilimlerden anlaşılabilen kadariyle ki
taplar dolmuş, ondan istinbat edilenler hakkında birçok 
söz söylenmiştir.» 

«Sonra edebiyatta sozun akıcılığına mani olan eski 
uzun kıssaları anlatma tarzında nasıl bir kuvvet, sözC.e 
nasıl çözülmez bir bağlantı, sözlerin birbiriyle nasıl uyuş
tuğu, bu konuda düşünen kimseye açıktır. Mesela Yusuf 

kıssası, uzunluğuna rağmen (Kelamın sevki gittikçe can
lılık ve kuvvet kazanmaktadır.) Sonra bu kıssalar, çeşitli 
yerlerde tekarrür ediyor, ibareler değişiyor, aynı kon u 
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başka ibarelerle anlatlıyor, öyle ki, biri fesahette ötekini 
unutturuyor. Bunları tekrar etmekten ruhlara bir usanç 
gelmiyor.» (1) 

Bu öyle bir sözdü ki, ilk andan itibaren inananları 
da inanmıyanları da büyülemişti. Hz. -Peygamber'in zev
cesi Hadice, arkadaşı Ebubekir, amcası oğlu Ali, kölesi 
Zeyd ve benzerleri gibi müslüman olmalarında her şey
den önce Hz. Peygamber'in şahsiyetinin rol oynadığı 
kişiler istisna ediliırse ilk davet günlerinde Araplar İsla
ma çeken görünür bir güç yoktu. o günlerde inen ayetler 
de pek öyle ilmi, kevni gerçekleri anlatmıyordu. O za
man Arapları İslam'a çeken tek kuvvet, Kur'an'ın ifade 
sihri idi. Hz. Ömer gibi sert bir insan, Kur'an-ı duyar 
duymaz Yumuşamış, kalbi İslama ısınmış; Utbe ibn. Ra
bia onu dinleyince içinde ona karşı duyduğu cezbeyi izah 
edemeyip ona sihir demişti. Kureyş ileri gelenleri hep 
Kur'an'ın ifade sihrini hissettiklerinden ve Kur'an'a kar
şı koyacak bir söz olamıyacağını bildiklerinden, yayılma
sını önlemek için onu dinletmemeği uygun görmüş «Bu 
Kur'an-1 dinlemeyin, okunurken gürültü edin, belki böy
lece galip gelirsiniz» (Fussilet : 26) demişlerdi. 

Kur'an-ı dinliyen hıristiyan ve Yahudiler de kendile
rini tutamıyarak ağlamışlardı : «Peygamber'e indirileni 
dinledikleri zaman gözlerini görürsün ki, yaşla dolup bo
şanarak Rabbimiz, derler, inandık, sen bizi şehadet eden 
lcrle beraber yaz.» (Maide : 82) 

İşte bunlar, Kur'an'ın, ruh ve vicdanlara yaptığı et

kinin tablosunu çizmektedir : «Rablarından korkanlar, 
onu duyunca derileri ürperir.» (Zümer : 23) 

( 1 )  Kadi İyad, aş-Şifa fi ta'rifi Huküki'l-Mustafa, s. 220 - 22. 
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«Ü, oında öncıe kendilerine bilgi verihniş onlara okun
duğu zaman yüzleri üzerine secdeye kapanırlar ve Rab
bimiz münezzehtir, Rabbimiı;in sözü şüphesiz yerine gele
cektir» derler, «Ağlıyarak çeneleri üzerine kapanırlar 
ve bu, onların derin saygısını artırır. Görürsüın ki, gözleri 
yaşla dolmuş faşıyor.» (İsra : 107 - 109) 

Kur'an, Iafziyle, tabii nıusikisiyle, taşıdığı ilmi ger
ÇPklerle, hasılı her yöniyle mu'cizedir. İlmi i'cazı ancak 
ilim adamları anlar, Kur'an'ın indiği çevre, bu i'cazı an
layacak durumda değildi, fakat duyar duymaz herkes 
Gnun tesirinde kalıyordu. İşte her işiteni hemen kalbin
den yakalayıp kendine çeken mucizevi etkisi, onun ifade 
tnrzından ileri geliyordu. Kur'an, müşahede edilen '::ıir 
olayı, görülen bir manzarayı, zihni bir manayı, ruhi bir 
hali olduğu kadar insan karekterlerini, beşer tabiatlerini 
dP canlı bir tablo halinde gözle görülür bir şekle soka
rak ifade eder. Çizdiği tablolara canlı bir hayat verir. Bir 
de bakarsınız ki o mücerred zihni mana; bir şekil, bir ha
reket olmuş; o ruhi hal canlı bir sahne haline gelmiş, o 
insan karakteri cisimlenmiş. Canlı hale getirdiği olaylara 
bir de konuşma ve ahenk katınca canlı sahnenin bütün 
hayali unsurları tamamlanmış olur. Anlatım başlar baş
lamaz dinleyicilere yepyeni bir bakış kazandırır ve on
l;:ırı ilk olayın vukubulduğu veya vukubulacağı sahneye 
çt>ker. Birbirini takibeden manzaralar ve sahneler karşı
sında dinleyici, bunun okunan bir söz veya verilen bir me
sel olduğunu unutur da sahneye g·elip giden mücessem şa
h;slar ve bunların yaşadığı olaylar görür. Kur'n'ın anlat
tığı kıssalar, onun ifade tarzında hayatın hikayesi olmak
tan çıkar da hayatın kendisi haline gelir Kur'an'ın ver
diği meselelerde, anlattığı hikayelerde, gösterdiği insan 
tiplerinde, hasılı Kur'an'ın her tarafında bu tasviri ifade 
tarzı vardır. Bir misal verelim : 
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Cenab�ı Hak, küfredenlerin, Allah tarafından kabule 

mazhar olamıyacaklarını, cennete giremiyeceklerini, on
lar için kabul edilmenin veya cennet.e girmenin muhal 
olduğunu anlatmak istiyor. Mücerred olarak ancak böy
le söylenebilecek olan bu hal, bakın Allah kelamında na
sıl bir sah�, bir resim haline geliyor 

«Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibir
lenmek istiyenler (yok mu ?)  onlar için gök kapıları açıl
mıyacak; onlar halat (al-Cemel) ,  iğne deliğine girinceye 
kadar cennete giremiyeceklerdir. İşte biz, günahkarları 
böyle cezalandırırız.» (A'raf : 40) .  

Ayet, seni öyle bir duruma getiriyor ki hayalinde 

g0k kapılarının aÇılması şeklini, kalın halatın iğne deli
ğinden geçmesi şeklini düşünüyorsun. Bu suretle her in

san, inkar edenler için kabul edilme ve cennete girme
nin imkansızlığını canlı bir tablo halinde görüp anlıyor. 

Kur'an, yalnız zihne değil, göze, kulağa, hayale ve 
bütün duyulara birden hitabeder ve anlatacağı mananın 
böylece ruha açılan bütün pencerelerden nüfuz edip yer
leşmesini sağlar. 

Konuyu anlatan kelimelerde öyle ince bir musiki to
nu vardır ki sadece tek bir kelime, bütün konuyu anlat
maya kafi gelir. Yalnız tek kelimedir ki kah ku1ağa attığı 

nağmesiyle, kah hHy2Je bıraktıği, gölgesiyle, kah da hem 
nağmesi, hem de gölgesiyle bir resmi çizmektedir : 

.,;, 0 ,,.,. 0 ,.. , o,....�...- , . , , ....- cx,..... ...... _ cYr\ .... , , , ,, ..Z ""'.>;:' 
. . . @cj_) '14� (.-\;�\ �j�� \jl�\ ;N� \ � >J\..,\y.o\u:_f ll,l\Ç 
«Ey iman edenler ne oldunuz ki, sire «Allah yolu:nda hep 
birlikte gazaya çıkın» dendiği zaman yere (mıhlanıp 
ağırlaştığınız» (Te,rbe : 38) 
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insan, ayette geçen kelimesini işitiyor; 

hayal, o musakka! cismi tasavvur ediyor; cismi kaldır
mak istiyenlerin elinden cismin yere düştüğünü görüyor. 
Bu kelimede öyle bir ağırlık tonu var ki eğer bunun yeri
ne tesakaltum denseydi, o ses hafifler, o musiki tesiri 
kalmaz ve yalnız bu tek lafzın çizdiği canlı tablo gizlen
miş olurdu. 

Kur'an'daki musikiye gelince : Bu musiki, anlatılan 
mevzua göre değişir. Dalgalar konuya göre alçalıp yük
selir. Kur'an'da biri sert, kaba dalgalı bir musiki diğeri 
de yumuşak ve hafif dalgalı bir .. musiki olmak üzere ku
lnğıinıza iki musiki çeşidi vurmaktadır : 

Cehennem azabından bahseden ayetlerde adeta ce
hennemin kükremiş oLan dilleri görülür ve ateşin kükri
yen sesi duyulur. Haşinlik, zulüm ifade eden ayetlerde 
kelimeler çelik gibi sertleşmekte, mermer kaleler gibi 
katılaşmakta; rahmet, şefkat, cennet nimetlerini ifade 
eden ayetlerde kelimeler pamuk gibi . yumuşamakta, bal 
gibi tatlışnfakta, sariki İlahi rahmet insanın kalbini ok
şamaktadır. Kelimelerdeki musiki anlattığı konuyu can
landırmaktadır. 

Şimdi Fir'avn'ın Musa'ya ve Rabbülalemin'e iman 
eden sihirbazlara söylediği sözleri hikaye eden ayetlere 
bir bakınız : 
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«Dediki : «Ben size izin vermeden ona iman mı ediyorsu

nuz ? O elbette siz.e sihir öğreten büyüğü.nüzdür. Öyle ise 

elbet ellerinizi, ayaklarınızı tersinden keseceğim ve sizi 

hurma dallarına .asacağım ve siz o zaman hangimizin 

azabı daha şiddetli ve devamlı olduğunu göreceksiniz.» 

(Taha : 71)». 

Mücrimlerin vasfı. «Nasiyatin kazibatin hati'atin. 

Yalancı günahkar alın.» (al-alak : 15 - 16), 

«Onu tutunuz, celııenıneme götürünüz, sonra başına Ha

mim azabından dökünüz.» (ad-Duhan : 47 - 48) ,  

«Tutunuz onu bağfayıımz, sonra cehenneme atınız. Sonra 

uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurunuz. Zira o, bü

yük Allah'a inanmıyordu. Fakire yedirmeğe teşvik etmi

yordu. Bugün hurrada on.a Hamimden başkası yoktur 

(yahut bugün burada onun bir acıyanı yoktur.) İrinden 

başka yemek de yok. Onu ancak günahkar yer.» (al-Hak
ka : 30 - 37) . 

Yusuf (A.) ın kardeşlerinin, sonunda özür dilemele

ri :  (kah1 tallahi le.kad asarakallahu 'alayna. = Dediler 

ki : vallahi Allah !ıeni bize üstün getirdi.» (Yusuf : 19) . 
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Yusuf'u görünce, onu büyüklediler, elleı·ini doğradılar 
Ye dediler ki : «Allah için haşa, bu beşer değildir.» (Yu
suf : 31), 

,,- ) � _,,,.. o ,,.  ' o ,. CJ ,,,,,. ,,,,., , ,,,... � ı  -" o / /  
® 0--9� tN 1 t;Al\'0�1 e� u::A ç ';) �J �· l ez__;_;� \���; 
«Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz; Zira O'nun rah
metinden ancak kafir millet ümit keser.» (Yusuf : 87, 

«De ki : ey nefislerine israf (zulm) eden kullanın, Al
lah'ın rahmetinden amit kesmeyin, zira Allah, bütün gü
nahları bağışlar. Şüphesiz O, ğafur ve rahimdir.» (az-Zu
mer : 53) , 

<�9 �J.i�Çitt��.� �;ı;���l�Si; 
«Vah Yusuf ! dedi ve hüzünden gözlıeri ağardı. (Kecle
ı·ini) yutkunup duruyordu.» (Yusuf : 84) 

İmanlıların ve imansızların mukayesesinde kelime
lerin tatlılık ve sertliği : 

...-:' ,j, -:  J, o ,. .... ,... ' '  � I  (1 � �  . ,... ) )  J --:;,....('f 1' ,... ,... 1 /\  c ,.., ,.. " �__,\ �3 :ııj����0e-: �(� Ö :ı ��;�\\�ll.(>� ... 
..... ....-' 1 

, ,..;(-: .f ... ... .... . ' 

� °'; --:. �l,;;.0�ıı�&_:>J\ \_;@ 0J��Q>��\ 
.... ,,,,,,. __. ' ' .. o '  ...... .....-". ....._ l ' / .;:; ���ıu��b'�:JL!_LlG.�:iJJZJ;Ç�ı-� 

,.... ..... - ... / 
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«İyilik edenler için gü�llik ve daha fazlası var. Onların 

yiizierini ne duman bıiirür, ne zillet ... Kötülük kazananla

ra ise günahlarının ayniyle oezası vardır. Onlara zillet bü

rür. Onları Allah'ta111 kurtarac,ak kimse yoktur. Sanki yüz

lerini geceden parça varça karanlık kaplamış. işte on

hır cehennem ashabıdır. Onlar orada ebedidirler.» (Yu
nus : 26 - 27) . 

«0 gün birtakım yıiizJler sevinçli, Rabbına bakıcı. Ve bir

takım yüzler de o gün asıktır. Kendisinin belkemiğinin 

kırılacağını sanır.» (al-Kıyame : 22 - 25) 

. V } ,;  c , a  / --" 

Ji.�'@ ���\�;0s��@��::µ�ıGŞ\r ) ,,. ..... ,. ' ..... 
� -" \ ! a\ .,,,; f " "' 

© 0�-->-�.:ı 3@ �.:ı \._Ç, �  1 • \ . ' .,.,. ' 

«Ey itminana ermiş nefis, razı edici ve razı edilmiş olarak 

Rabbına dön; kullarıma katıl ve cennetime gir !»  (al-Fecr : 
27 - 30) . 

Hemen herkesin okuyabildiği Kul - Aftzu bi Rabbi'n 
nas . . .  suresine bakahm : Burada tema, fısıltı, içten gizli 
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telkin temasıdır. Şeytanın veya elbiseli şeytanın 
fısıltı ile kötü telkinler yaptığı anlatılmaktadır. 

sureyi beraberce çabuk çabuk okuyalım : 

insana 

Şimdi 

,,., ,,, 11 u1 .,,,, 0 ı ,,_,,- 1 ""' /. J  �';.)0:t ©�tlı �l © �\J\ �CD Ztô�_;� �G; 
.- � - o ,,, _,, ,,., -- ""' .,,,,, l:j\- -. ':' \ \ :- 'f l"I \ ' '  • > . ..... > · �  ,,... /1 ·G> ---:: .J �0S"\:..l ��� ����.JJ l © c_t 8D 

Bakın, bu fısıltıyı kulağınızla duyuyorsunuz değil 

mi ? kelimelerin sonundaki sinler bir fısıltı sesi çıkarmı

yor mu ? 

İşte bu, Kur'an'ın bir mu'cizesidir. Aslında bu, üze

rinde çok konuşabilecek bir konudur. Tafsilat istiyen
ler, Seyyid Kutup'tan terceme ettiğimiz Kur'an'da Edebi 

Tıasvir adlı esere bakabilirler. 

13. Kur'an'daki Tabii Musikiyi Görüp Müslüman 
Olan Müzisyen : 

1961 yılında İlahiyyat Fakültesinde Tefsir ve Fıkıh 

dersleri veren Pakistan'lı, Halen Paris'te Profesör Mu

hammed Hamidullah bir Tefsir dersinde şunları anlattı : 

İstanbul'da iken bana Avrupalı bir müzik profesörü 

geldi : 

- Kur'an'ı tetkik ediyorum, dedi, Kur'an şiir deüil

dir ama onda öyle bir musiki var ki, insanı hayrete düşü
ruyor. Şiirde bir kelimenin yerini değiştirsen v�zin bo

zulur musiki ve ahengin kaybolduğu derhal anlaşılır. 

Ama nesirden bir harf, birkaç kelime kaldırsan ahenk 
bozulmaz. Çünkü ölçü yoktur. Kur'an şiir olmamakla be

raber ondan bir harf kaldırsan derhal kendine has mu
sikinin aksadığı görülüyor. Bu beşer sözünde olamaz. 
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Beşer sözünde böyle istisnasız tam bir ahenk bulunamaz. 
Bunun için müslüman oldum. Yoksa ben Arapça bilmem. 
Kur'an'ın manasını da anlamam. 

Nihayet Kur'an'daki musikinin, Kur'an'ın bir muci
zesi olduğuna delalet ettiği için müslüman olmuştum. Hal-

.,, 1 
buki AMENE'R RESULÜ'de ���'1 kelimesinde bu 

ahenk bozuluyor; musiki kalmıyor. Bir kelimede dahi bu 
ahengin bozulması onun mucizeliğini kaldırır. İmanım 
sarsıldı. 

- Oku bakalım nasıl bozuluyor ? Dedim. 

Okudu ama Latuuahizna diye okuyor, vavı med har
fi gibi alıp tayı uzatıyordu. Ona dedim ki : 

- Sen yanlış okuyorsun. Oradaki vav, hemzenin ya
zı lması için konmuştur. Med harfi değildir. Onu nazarı 
itibara alma ve ta'yı uzatmadan oku : latüahizna. 

- O halde tamam, musiki mü�mmeldir, dedi ve 
gitti. 

G�çenlerde bana bir mektup yazmış : «Teşekkür 
ederim, imanımı tazeledin.» diyor. 

Muarızlarını Dize Getiren Söz : 

Bu, öyle bir kitaptır ki karşısında Hz. Ömer'in katı 
kalbi pamuk gibi yumuşamış, bu öyle bir kitaptır ki kar
şısında küfür buzlan erimiş, dalga dalga karanlıklar zail 
olmuş, birkaç ayeti Necaş'nin kalbini büyülemiş, onun 
etrafındaki papazla.rı ağlatmıştı. Bununla, evet yalnız bu
nunla gönüller İslarr..a çevriliyor, kabileler akın akın İs
lama giriyorlardı : 

Süveyd İbn. Samit, hacc için Mekke'ye gelmişti. Şi'ri
nin güzelliğinden, soyunun şerefinden ötürü kavmi ona 
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«al-Kamil» unvanını vermişti. ResuluHah bu zatı arayıp 

buldu. İslama çağırdı. Süveyd : 

- Her halde bende olan sende de var, dedi. 

- Sende olan nedir ki ? 

- Lokman'ın hikmeti. 

- Onları bana okur musun ? 

.Süveyd okudu. Resulullah 

- Bu güzel bir söz, dedi, ama benimki seninkinden 
daha iyi. Allah'ın bana indirdiği Kur'an; hidayet kayna
ğı ve nurdur. Ve ona Kur'an okudu. 

Süveyd : 

- Bu ne güzel söz ? Dedi ve Medine'ye döndü. Kalbi 

İslama meyletmişti. Ama çok geçmeden Hazreçliler onu 
öldürdü�r. Kavmi onun müslüman olarak öldüğünü söy
lerler. (') 

Resulullah, Mus'ab İbn. Umayr'ı Medine müslüman
larına dini öğretmek ve İslamı yaymak için göndermişti. 
Mus'ab, Es'ad İbn. Zurare ile Benu Abdileşhel ve BE·nu 
Zafer'in yurtlarına gitmek maksadiyle evden çıktılar. Za
fer Oğullarına mahsus çevirmelerden birine girip Bi'r-i 
Marak denilen bir kuyunun başına oturdular. Müslüman
lardan birkaç kişi başlarına toplanmıştı. Es'ad İbn. Zura
re'nin teyzesi oğlu olan Sa'd İbn. Muaz ve Useyd İbrt. Hu
dayr o zaman Abduleşhel Oğullarının reisi bulunuyorlar
dı. Henüz her ikisi de müşrikti. Sa'd İbn. Muaz Useyd İbn. 
Hudayr'e : 

( 1 )  Taberi, Tarihu'l-Umemi wa'l-Mulı1k, c. 2, s. 85. 
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- Şu iki adam aklı ermiyenlerimiZi, zayıflarımızı 
kandırıyorlar. Git de şunların cezalarını ver. Biliyorsun 
Es'ad İbn. 'Zurare Teyzem oğlu olmasaydı ben gider
dim, dedi. 

Useyd İbn. Hudayr, Sa'd'ın harbesini alarak bunların 
yanına geldi. Es'ad İbn. Zurare Useyd'in geldiğini görün
ce Mus'ab'a : 

- Bu, kavminin efendisidir, dine sokmağa bak, dedi. 

Useyd İbn. Hudayr, karşılarına geçip onlara çıkıştı : 

- Siz zayıflarımızı kandırmak için buraya gelmediniz. 
Çıkınız, gidiniz. Sizin dininiz, inancınız sizin olsun, biz is
temiyoruz. 

Mus'ab : 
- Oturmaz mısın ? Konuşalım; eğer hoşuna gider

se kabul edersin, gitmezse etmezsin, dedi. 

Useyd mızrağını dikip yanlarına oturdu. Mus'ab ona 
İsiamı anlattı ve Kur'an okudu. Useyd'in yüzünde İslam 
nuru parlamıştı : 

Bu ne güzel söz ! Dedi, ve müslüman oldu. Sonra ila
ve etti Bir adam daha var, eğer o da müslüman olur
sa artık kavminden müslüman olmıyan kimse kalmaz. 

Dönüp kavminin yanına geldi. Sa'd 

- Vallahi, dedi, Useyd gittiğinden başka bir şekiide 
geliyor. 

Useyd : 
- Ey Abduleşhel Oğulları, beni nasıl bilirsiniz ? Di

ye sordu. 
- Bizim efendimiz, eminimizsin. Görüşün bizden 

üstündür. 
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- Allah ve Resulüne iman etmedikçe ne erkekleri
nizle, ne de kadınlarınızla konuşmayacağım. 

O gün Abduleşhel Oğulları yurdunda müslüman ol
mıyan tek bir erkek veya kadın kalmadı. (1) 

Kadı İyaz, Şifa'sında Kur'an'ın i'cazına tahsis ett�
ği babı dört fasla ayırmıştır. Biz ikinci, üçüncü ve dör
düncü fasılları özet olarak alacağız. (sayfa : 222) . 

«Kur'an-ı Kerim'in alışılagelen Arap nesir ve nıazırn 
formundan ayn, tamamen kendine has bir üslı1pta ol
duğıınu, ne nesirlerine, ne nazımlarına, ne seci'lerine ve 
ne de recezlerine benzemediğini; Arap1arın bu üsluba 
hayran kalarak bunun, kendi edebiyat üslı1plarından 
bambaşka olduğunu itiraf ettiklerini kaydeder ve üç misr.ıl 
verir. Bunlardan ikisi Velid ve Utbe'nin yukarıda bah
sedilen sözleridir. Üçüncü misal olarak da şunu yazıyor : 

«Ebuzer'in islarn oluşu olayını Ebuzer şöyle anlatır : 
Vallahi kardeşim Üneys'ten daha şair birini duymadım. 
Cahiliyyet devrinde biri ben olan on iki şairi yendi. O 
Mekke'ye gitmişti. Peygamber (S.A.) in haberini bu Ebu
ZP.r'e getirdi. «Halk onun hakkında ne diyor ? Dedim.» 
«Şair, kahin, sahir diyorlar ama ben kahinlerin sözlerini 
dinledim, bu onların sözlerinden değil, O'nun sözlerini 
şiir bahirlerine vurdum, hiçbir şairin ölçüsüne uym adı. 
o sadıktır, onlar yalancıdırlar.» dedi. 

«İ'caz ve belağetin ve kendine has üslı1bun bu iki ne
vı gerçekten Kur'an'ın i'caz nevilerinden biridir ki Arap
lar, ne icazına, ne de üslup ve belağetine bir tek örnek da
hi getirememişlerdir. Ehl-i sünnet imamları, Arapların ör
nl'ğini getirmekten aciz kalmaları yönünde ihtilafa düş-

( 1 )  Taberi, Tarihu'l-Umemi wa'l-Muhik, c. 2, s. 90 
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tüler. Çoğu, Kur'an'm ,fesahetinin kuvvetinde, lafızlarının 
parlaklığında, nazmının güzelliğinde ve vecizliğinde, üs
hibunun son derece üstünlüğünde ölüleri diriltmek, asa
yı ejderhaya çevirmek, taşların tesbihi gibi beşer kudreti
nin dışında bir mu'cize olduğunu söylüyor. Şeyh Abu'l
Hasen de bu mucizenin, eşini yapmak beşer gücü altında 
olan fakat Allah insanları nazire yapmaktan menettiği, 
aciz bıraktığı için insanların eşini yapamıyacakları muci
zderden olduğunu söylüyor. O'nun ashabından bir cemaat 
de, Kur'an'ın her iki mucizeden olduğu kanaatindedir
ler. (') 

İmdi Arapların Kar'an'ın eşini getirmekten aciz ka> 
malan, bir hakikattir. Kur'an onlara «Mislini getiriniz.» 
diye ferman okuduğu halde onların yapamamaları ve in
sanların yapmaktan aciz kaldıkları şeyi bir beşerin yap
ması, O'nun peygamberliğine kesin ve susturucu bir de
lil dir. Yurtlarından çekilip gitmeğe, ölüme dayandıLar, 
hakaret ve zillet kaselerini yudum yudum içtiler de onun 
eşini getiremediler. Oysa onların burunları dikti. Şeref vP 
onurlarına, menfaatlerine dokunmağa tahammül edemez
lerdi. Buna ancak çaresiz, katlanmak zorunda kaldılar. 
Ellerinden gelseydi, Kur'an'a nazire yapmaktan geri dur
mazlar, ve bununla uğraşmak kendilerini başka türlü sa
vunmaktan daha kolay olurdu. Onların kelamda ileri ol
dukları herkes tarafından bilinmektedir. Bu adamların 
hepsi de bu hususta bütün gayretini sadetti, Kur'an'ın 
nurunu söndürmek iç:.n ellerinden geleni yaptı ama ağız
larının kızlarından, husrandan başka bir şey alamadılar. 

( 1 )  Mucizeler iki çeşHtit Bir kısmı haddi zatında beşer kudre
tinin üstündedir; beşer onu yapamaz. Bir kısmı da beşerin 
yapabileceği bir şey iken Allah onları bundan aciz bırak
tığı için yapamazlar. 
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Batan sularından bir damla bile çıkaramadılr. Uzun 
müddet; birçok insan baba ve oğul el birliğiyle çalış
makla beraber . . .  bir kelime dahi söyliyemeden üzgün kal
dılar, güçleri kesildi. İşte Kur'an'ın i'cazından iki nevi 
budur, vecizliği, üslup ve belağeti. 

B - KUR'AN'IN GAYBİ İ'CAZI 

1. Kur'an'm Gelecekten Haber Vermesi 

Kur'an'ın haber verdiği hadiseler, olduğu gibi çıkmış
tır. Mesela Allah'ın şu ayetlerine bakalım : 

,,..... o _.. ,,.,,._.,. .,... c -;:;-' 
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1. «Onlar yenilmelerinden sonra yakında yenecek

lerdir.» (Rum : 2) 
. \ \ � 'l o / / o,,- '  /,/ 

@ �ı � \�G�l;;llJ�ı�:>J 
\ ,/ 

2. «Elbette Allah dilerse Mescid-i Haram'a emin ola
ı·.ak gireceksiniz.» (Fetih : 27) 

""!"" 1 \ .1ı "'.> o ' 
@ . . . ��\h ����· .... , - - , _  - \ - ...... 

3. «Onu (İslamı) bütün dinlere üstün kılsın '11.iye, 
peygamberini gönderdi.» (Fetih : 28) 

')! 0 0 / / C  1 _,. p.(""c / 1 • / /\ / C /  "' 1  \..--:.'( r'/ ' ' . \ \/ "' \' 0 / ,.  / / \ w�·;p � ��'3,o��d\JG:_ı_)� 0 c ·3� � � "�\ ·:. 

4. «AHah'ın yardımı ve fetih geldiği ve insanJların 
dalga dalga, Alfah'ın d1.nine girdiklerini gördüğün zaman .. 

(Nasr : 1 - 2) 
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5)  «Alah sizden iman edenlere ve �alih amel işliyen

Icre kendilerinden öncekilleri halife yaptığı gibi, kendile
rini de yer yüzünde llıalife yapıp hakim kılacağını, kendi
leri için razı olduğu dini yerleştireceğini, onları korkma
larından sonra bir emniyete kavuşturacağını vadetti.» 
(An-Nur 55) 

Bütün bunlar oldu. 1 - Müslümanlar Mescid-i Ha
ram'a Mekke'nin fethiyle salimen girdiler. 2 - Rumlar 
birkaç sene sonra İranlılara galip geldiler. 3 - İslam Dini 
dinlere üstün kılındı. 4 - Halk gurup, gurup İslama gir
·di. Resul-i Ekrem vefat ettikleri sırada Arap Yarımada
sında hiçbir yer yoktu ki oraya İslamiyet girmiş olmasın. 
5 - Allah müminleri, şarktan garba yer yüzüne hakim 
klldı, dinlerini teyideyledi, yerleştirdi. Ni1:ekim Peygam
berimiz (S.A.V.) buyurmuştur : 

«Bana yer toplandı (dürüldü) şarkı ve garbı gösterildi. 
Ummetimin mülkü, o ndaın bana dürülüp gösterilen yerl�
r€' ulaşacaktır.» (1) 

Hz. Ebubekir vıe Hz. Ömer, ordularını gazaya gönder
dikleri zaman, Allah'ırı dinini üstün getireceği hususunda
ki va'dini mücahidlel'le hatırlatırlardı. Hz. Ömer zamanın
-da Mısır, Fustat fe thedildi, Fırat'tan Ceyhun'a kadar lıü.
tün İran alındı; Hindistan'a Ermenistan'a girildi. (') 

( 1 )  aş-Şifa fi Ta'rif Huküki'l-Mustafa, s .  226. 
'{2) Bakillani, İ'caz, •lB, 49 
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«Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse Al
lah yakında öyle bir kavim getirecek ki Allah onlari, on
lar da O'nu sever; müminlere mütevazi, kafirlere şiddetli 
(dirler) » (Al-Maide : 54) 

Gerçekten Resulullah'ın soın zamanlarında Araplar
dan üç kabile irtidadetti. Bunlar : 1) Peygamberlik iddia 
eden El-Esved al-Ansi'nin kavmi Benu Müdlic, 2) Müsey
leme'nin kavmi Benu Hanife, 3) Tulayha İbn. Huvaylid 'in 
kavmi Benu Sed'dir. Bunlara Kur'an'a nazire yapmağa 
kalkışanlar bahsinde temas edilmişti. 

Ebubekir (R.A.) in hilafeti zamanında 1 - Fezare, 
2 - Gatafan, 3 - Süleym OğulLarı, 4 - Yerbu' Oğulları, 
5 - Temim'in bir kısmı, 6 - Kinde, 7 - Bekr İbn. Vail 
Oğulları olmak üzere yedi kabile irtidadetmiş, fakat Allah 
Ebubekir'in eliyle bunları yo1a getirmiştir. 

Hz. Ömer devrinde de Cebele İbn. al-Eyhem irtidad
edip Bizans'a kaçmıştır. (') 

«Ve Cenab-ı Hakkın : «Muhakkak Zikri biz indirırlik 
ve onu biz koruyacağız.» Kavl-i şerifi ki öyle olmuştur : 
Mülhidlerden, Muattıladan, hususiyle Karmatilerden 
onun muhkem ayetlerini tağyir, tebdil ve tahrif etmeğe 
g;:ıyret edenler hemen sayılamıyacak kadar çoktur. Bun
lar bugün beşyüz yıldan beri hilelerini ve güçlerini bu ko
nu üzerinde toplamışlardır ama Kur'an'ın nurundan bir 
şey söndürmeğe, sözlerinden bir kelime değiştirmE·ğe, 
müslümanları bir harfinden dahi şüpheye düşürmeğe ka
dir olmamışlardır. Allah'a hamdolsun.» 

«Allah'ın : Cemiyy.et bozulacak ve geriye dönüp kaçacak
laı· ... » (al-Kamer : 45) 

C l )  Kadi Beydavi, c.  ı, s. 344. 
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«Ünlarhı savaşınız. Allah sizin ellerinizle onlara azabede
cek ... » (at-Tevbe : 14) 

(<O Allah'tır ki Resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi.» 
(al-Feth 28) 
«Size eziyetten başka bir zarar veremiy,ecekler. Eğer si
zinle savaşsalar, sizi arkada bırakıp kaçarlar ... » (Al-i İm
ran 1 11 )  sözlerine bak. 

Bütün bunlar aynen olmuştur. Münafıkların ve Ya
hudilerin sırlarını ve gizli söyledikleri sözlerini yemin
lerinde yalancı olmaları açığa vurması da gaybden ha
ber veren ayetlerdendir. Mesela Allah'ın şu sözleri 
«Kendi içleriınden diyorlar ki : Dediğimizden ötürü Allah 
bize azabetse ya.» (al-Mücadele : 8) 

«Sana açmadıklarını kendi nefislerinde gizliyorlar.» 
(Al-i İmran : 154) 

«Yahudilerdeın bazıları yalana kulak verirler ... » (Maide : 46) 

«Yahudilerden bazıları kelimeleri yerlerinden değiştirir·· 
ler.» (An-Nisa' 46) 

«Kalblerinde hastalıık olanların oınlara koşup : «Bizim 
ilıaşımıza bir feraket gelmesinden korkanz.» dedikl,erini 
gerürsün. Umulur ki Allah fıethi, yahut kendi katından 
bir emri getirir de nefislerinde gizlediklerinden pişman 
olurlar.» Bu ayet de feth-i mübini müjdelemektedir. 

«Allah ezelde takdir ettiğini açıklıyarak dedi ve mü
minler ona inandılar «Allah size iki taifeden birinin sizin 
olduğunu vadetti. Halhuki siz şevketli olmıyanın sizin ol
masını istiyorsunuz.:� (al-Anfal : 7) 

2. Geçmiş Milfotlerden Haber Vermesi : 

Hz. Peygamber hiı; okuması, yazması olmadığı, kim
seden bir şey öğrenmediği, ümmi olduğu halde geçmiş 
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milletlerden haber vermesi - ki alim olan bunların doğ
ruluğunu itiraf eder. - Kur'an'ın mucizelerinden biri
dir. Resul-i Ekrem'den birçok sorular sorulmuş, bunları 
cevaplandırmıştır. Tevrat ve İncil'dekl. birçok hakikatleri 
ifade etmiştir. Yahudiler onu tekzibe haris oldukları hal
de bu haberlerin doğruluğunu inkar etmemişlerdir. Bu 
hususta azıcık inadedene : 
«De ki : doğru iseniz Tevrat'ı getirip okuyun.» ayetiyle ce
w.ıp verilmiş ve susturulmuştur. Hiç kimse aksini iddia 
edememiştir. Allah buyurdu : 

� / �  ' -
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«Ey kitap ehli size Resulümüz geldi, size gizlemekte ol
duğunuz şeyin çoğunu haber veriyor ve çoğundan da a·f
ft�diyor.» (Al-Maide : 15) (1) 

Okuması, yazması olmadığına, bunları bir yerden öğ
renmesi mümkün olmadığına göre bunların kaynağı an
cak vahiy olabilir, onun için yüce Allah şüphecilere şöy
le diyor : 
«Sen bundan önce bir kitap okumuyor ve elinle yazı yaz
mıyordun ki iptalciler şüphe etsinler» (al-An'am : 1 05) 

«Bu sana vahy ettiğimiz, gizliye ait haberlerdendir. Bun
dan önce :ne sen, ne de kavmin bunları bilmiyordu ... » 
(Hud : 49} 

C - KUR'AN-! KERİM'İN İLMİ, KEVNİ VE 
TIBBİ İ'CAZI : 

Kur'an-ı Kerim' in adı geçen edebi, tarihi, ğaybi mu' -
cizelerine işaret ettikten sonra onun kevni ve ilmi mu'ci-

( 1 )  aş-Şifa fi Ta'rifi Hukılki'l-Mustafa, s. 226 - 229 özet olarak. 
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zelerine de bir parça dokunmanın faydalı olacağı kanaa
tindeyim. 

Şurasına hemen işaret etmek gerekir ki Kur'an-ı 
Kerim, bir Fizik, Kimya, Coğrafya ve Tarih kitabı değil
dir. O her şeyden önce bir ahlak kitabıdır. Onun davetine 
ve çizdiği yola uyanlar iki dünyada da selamete ve sa'a
dete ererler. Ancak «Kur'an, sadece bir ahlak kitabıdır, 
onda hiçbir ilmi hakikat yoktur» şeklinde bir iddia da 
batıldır. «Kur'an-ı Kerim'de her şey mevcuttur, bütün 
katlar ondan alınmıştır» sözü ne kadar sakat ise «Onda 
hiç birşeyin olmadığı» kanısı da ötekinden daha sakat ve 
gerçekten uzaktır. 

Hakikat şudur ki Kur'an-ı Kerim'de birçok ilmi ger
çekler, birçok tabiat kanunları formüle edilmiştir. Ancak 
Kur'an, bunlara sadece bir mu' cize olarak işaret yapmış 
ve hiçbir zaman ilimle çatışmadığını göstermiştir. Seyyid 
Kutub'un da dediği gibi ondaki kevni hakikatler ana 
prensipler halindedi.r. ıÖyle ki hiçbir buluş onu nakze
demez. 

Yalnız Kur'an'ın işaret ettiği hakikatleri anlıyabil
mek için müsbet ilimlere iyice vakıf olmak ve Kur'an'ı 
iyice düşünerek tetkik etmek gerekir. 

Ankara'da münevver bir muhitte konuşurken bir ha
mın bana şöyle dedi : «Bir bayan aradaş diyor ki : Ben 
Kur'an'a karşı eskiden daha çok saygı duyardım, fakat 
yalnız (Yasin) Suresi::ıin tercümesini okudum. Onun ba
sit bir kitap olduğunu anladım ve eski saygım ve itikadım 
zayıfladı.» 

Ben o hanıma, Kur'an'ın basit bir tercümesini oku
makla anlaşılamıyac:al;ını, onu anlıyabilmek için bir tek 
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ayeti üzerinde günlerce, hatta aylarca düşünmek, onun 
üzerinde ilmi tetkikat yapmak gerektiğini söyledim. Ona 
bu kitabımızın Vahiy Bölümünden parçalar okutarak 
Kur'an'ın, Kelamullah olduğunu anlatmağa çalıştım. 
Memnun kaldı ve bu eserin iyi bir hizmet göereceğini söy
ledi. 

Hüccetu'l-İslam İmam Gazali İhyau Ulumi'd-Din ad
lı eserinde şöyle diyor : «Kur'an kelimelerinin bir zahiri 
manaları vardır ki bunları avam da havas da onlar. Bir 
de hatmi manaları vardır ki bunları ancak insanlar ara
sında araştırcılıar ve ilim erbabı anlıyabilir. Bu fikrini 
Hazret-i Peygamber'in : «Kur'an'ın bir zahiri (dışı) ,  bir 
batını (içi ) ,  bir haddi (sınırı) ,  bir muttala'ı (aslına erile
bilecek noktası) vardır» (1) Hadis-i Şerifiyle teyidediyor. 

Kur'an'ın ilme v�rdiği değer, her türlü takdirin üstün
dedir. Kur'an'ın, inen ilk ayeti, «Oku» emriyle başlar; 
okumanın vasıtası olan kalemden, öğretimden söz eder, 
ilmin önemli dallarından biri olan anatomiye dikkati çe� 
ker : «Yaratan rabbin adiyle oku. İnsanı kan pıhtısından 
yarattı. Kalemle öğreten, o keremi sonsuz rabbin adiyle 
oku. İnsana bilmediğini öğretti.» (') 

Kur'an-ı Kerim ilmi nur, cahilliği karanlık; alemi 
görür, cahili kör kabul etmekte, «Bilenlerle bilmiyeaıler 
bir olurmu ? Ancak öz akıl sahipleri ibret alır» ("), <{Al
hıh'tan, ancak alim kulları layikiyle korkan> (') gibi ayet
leriyle dinin gerçek manasını, Allah'ın kudret ve azametini 

( 1) Hilyetu'l-Avliya 1. 65;  at-Tafsir wa'l-Mufessirıin, s. 18 
ad-Deylemi'den. 

(2) Alak Suresi : 1 - 5 
(3) Zümer Suresi : 9 
(4) Fatır Suresi : 28 
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ancak bilginlerin gereğiyle anlayacağını ifade etmekte, 

«Bilmiyorsanız, bilenlerden soruım> (') ayeti ile de her şe
yi ,ehlinden, bileninden sorup öğrenmeği öngörmektedir. 

Kainat, Allah'ın bilinip ibadet edilmesi için yaratılmış
tır. Allah'ı bilmek, akılla, bilgi ile olur. Bu özellik ancak 

insanda vardır. Demek ki kainatın yar.atılmasındaki gaye, 
onun zübdesi olan insanın meydana gelmesidir. Zaten dağ
ları taşların çekemeyip ancak insanın yüklendiği Tanrı 
emaneti (2) , akıldır, bilgidir. Bilgisinden ötürüdür ki 
A dem, melekleri geride bırakmış, onların hizmet ve secde 
�de;eği kadar kutsal bir mevki kazanmıştır. Bilgi ne yü
cedir ki : «İlim ,arayan kişiye karşı duydukları hayranlık
tan dolayı melekler kanatlarını sererler (onun, yere değil, 
kanatlarına basmasını isterler) .» (') Hz. Peygamber'in 
2çık ifadeleriyle «İllim öğrenmek her müslümana farz» ol

muş (') ve «İlmilil kalkması, cahilliğin yayılması ise (fe
laketlerin en büyüğ'Ü kıyamet alameti» sayılmıştır. (") 

Bu konuda Hz. Peygamber'in bir iki hadisine daha işa

ret edelim : «Allah ilmi, insanların canını ahr gibi çekip al
ma. Alimlerin canını almakla ilmi de çekip almış olur. 
Geriye hiçbir alim kalmayınca insaınlar, cahil başları alim 
saymağa başlarlar, o cahillerden sorular sorulur, onlar da 

bilmeden cevap veırirleil". Böylece hem kendileri şaşarlar, 
hem de başkalarını şaşırtırlar.» (") 

<<Allah'uı benimle gönderdiği hidayet ve ilim, bereket
li bir yağmura benzer ki bir araziye yağdı. Toprağın bir 

( 1) Nahl Suresi : 43 
(2)  Ahzab Suresi : 7:ı. il.yete bakınız. 
(3)  Ahmed, İbn-i HilJban, Hakim 
(4) İbn Mace, Mükaddime, 1 7 ;  Feydu'l-Kadir, IV, 267 

(5) Müslim, İlim 5,  Haıiis 8 - 9 
(6) Müslim, İlim 5, Hadis 1 3  

247 



bölümü suyu içiıne aldı, ot ve yeşillik bitirdi. Toprağın 
başka bir bölümü de suyu tuttu, Allah onunla insanla.n 
yararlandırdı. İnsanlar onun tuttuğu sudan içtiler, hay
vanlarını suladılar, ekiın ektiler. Toprağın başka bir biilü
nıü d,e sert, ne su tutar, ne de ot bitirir.» (') 

Burada birinci toprak, ilminden kendisi istifade eden 
kişiye, ikincisi ilmiyle başkasına yararlı olana, üçüncüsü 
de ilmiyle ne kendisine ne de başkasına faydalı olmayana 
misal verilmiştir. 

Hz. Peygamber (S.A.V.) ,  insan ölünce amelinin kesile
ceğini, ancak geriye faydalı ilim, salih çocuk, ya da herke
sin istifade ettiği bir hayır bırakan kişiye daima sevap gi
cfoceğini 'haber vermiştir (") . 

İslam'da kesin olarak hased yasak iken ilim konusunda 
ileri itici bir ödev yaptığı için imrenme manasında hased 
makbul görülmüştür : «Yalnız iki kişiye hased (gıpta) edi
lebilir : Bir adam ki Allah k,endisine hikmet vermiştir, 
o adam bu hikmet gereğince hareket ediyor ve bunu baş
kalarına da öğretiyor ve bir adam ki Allah kendisine mal 
vermiştir, o da o malı Hak yolunda sarfetmeğe koyulmuş
tur.» (") İşte bu iki kişiye imrenilir. 

Hz. Ömer (R.A.) e göre «Geceyi namaz, gündüzü oruç
la geçiren bin abidirıı ölümü, Allah'ın helal ve haramını 
bilip gören bir alimin ölümünden daha hafiftir.» (') is-
1<.lm aleminde ilim ve ilim erbabı, «Alimin ölümü, alemin 
ölümü» sayılacak kadar bir ağırlık kazanmıştır. 

Ashab-ı kiramdan Ebu'd-Derda (R.A.) der ki : �:Bir 
meseleyi sorup öğrenmek, benc·e gece boyunca namaz kıl-

( 1 )  Buhari, Müslim· İhya, 1 .  2 1  . ' 
(2 ) Müslim ;  Ihya, ı .  21  

C 3 )  İhya, ı .  19 
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maktan iyidir.», «Yaı alim ol, ya öğrenci ol, veya dinleyici 
ol; dördüncü olma, sonra mahvolursun.» Ebu'd-Derda'ya 
göre ilim peşinden gitmek cihaddır : «İlme gidişi cihad 
saymıyan kişinin aklında v;e re'yinde eksiklik vardır.» 
diyor (1) .  Abdullah ibn. Mübarek de : «İlim talebetmiyen 
adama şaşarım, peki nefsi oınu nasıl iyi bir işe davet ede
cek ?» (") diyor. İmam Şafii de ilim öğrenmeyi nafile iba
detten üstün tutmuştur (") . İnsanı diğer canlılardan ayı
ran en büyük özellik, şüphesiz aklı ve bilgisidir. Bundan 
dolayı Hasan Basri Hazretleri «Eğer bilginler olmasay
dı, insanlar, hayvanlar gibi olurdu» (') demiştir. 

İslamın üstün gördüğü, değer verdiği ilim, sadece din 
ilmi değil, mutlak ilimdir. İlmin her çeşidi, özellikle müs
bet ilimdir. Hz. Peygamber ilmi müslümanın yitiği say
makta nerede bulursa elmasını, çinde dahi olsa 
gidip öğrenmesini emretmektedir. Kur'an-ı Kerim, her ve
siyle ile insanın gözünü kainata, tabiata çevirmekte, tabi
at varlıklarının yaratılışını, bu yaratılıştaki ince ilim, 
hikmet ve sanatı araştırmaya davet etmektedir : «De
velere bakmıyorlar mı nasıl yaratılmış ? Göğe bakmıyor
lar mı nasıl yükseltilmiş ? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl 
sağlam dikilmiş ? Yere bakmıyorlar mı nasıl düzeltil
miş ?» (") 

Şayet müslümanlar, Kur'an'ın yönelttiği bu tecrübi 
ü;,tikametten ayrılıp Yunan felsefi nazariyyatına dalma
mış olsalardı muhakkak ki şimdi medeniyyet ve teknik 
�danında çok ileri b .r düzeyde bulunacaklardı. Yunan 

( 1 )  İhya, ı .  19 
(2) Aynı. 
(3) İhya, ı.  21  

(4)  Aynı. 
( 5 )  Gaşiye Suresi : 11 - 20 
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düşüncesinde tecrübe değil, nazariyye hakimdir. Yunanlı 
alemin yaratılışı hakkında külli görüşler ileri sürmeğe il
gi duymuştur. Halbuki İslamın, içinde filizlendiği Arap 
toplumu nazariyyata değil, tecrübeye; külli kaidelere, 
soyut fikirlere değil, gorunen, somut eşya hakkın
da yoklayarak bilgi sahibi olmağa gayret etmiştir. 
Yunanlı nazariyeci, soyutçu iken; Arap tecrübesi 
de somutçudur. Bu konuyu güzel izah eden Japon 
Profesör T. İzutsu şöyle diyor : «Araplar genel olarak 
çok az metafizik insanlardı .  Genellik ve üniverseL 
lik fikri onların dikkatini çekmemişti. Onlar yal
nız ferdi, müşahhas şeylerle, daha doğrusu eşyanın görü
nür, müşahhas yanlariyle uğraşırlardı. Eski Araplar, çev
relerinde gördükleri maddi varlıkları en ince teferruatına 
kadar incelemekten büyük zevk duyarlardı. Müşahhas bir 
varlığın, bir eşyanın her parçasını, her yönünü ayrı" ayn 
ifade eden Arap dilinin zenginliği, işte bundan ileri gel
mektedir. Her varlığın görünüşiyle böylesine ilgilenmiş
lerdir ama yavaş yavaş dıştan içe, maddeden manaya ge
çip tek tek varlıklardan külli kavramlara, soyut kurallara 
ulaşamamışlardır. Onlar sadece bireyciliğin mütehassısı 
olmuşlardır.» (') Ahmed Emin de aynı görüşe yer ver
mektedir. (2) 

İşte böyle bir düşünce ortamında inen Kur'an-ı Ke
rim, insanları, tabiatı daha yakından ve dikkatle incele
meğe çağırmaktadır. Kur'an, güneşte, ayda, gölgenin uza
m asında, gecenin ve gündüzün gelip gitmesinde, insan 
renklerinin ve dinlerinin değişmesinde, hasılı insan du
yusuna hitabden bütün tabiat olaylarında Mutlak Ger
çek'in ayetlerini, O'nun varlığının işaretlerini görmekte
dir. Müslümanın görevi, bu ayetleri düşünmek, bunla:rm 

( 1 )  T. İzutsu, Gad and Man in the Kur'an, s. 69, Tokyo 1964 
(2) Ahmed Emin, Fecru'l-İslam, I. 41 - 44, Kahire, 1 965 
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y.anından kör ve sağır gibi geçıp.emektir. Zira «kim bu 
diinyada kör olup (bu ayetleri gö,mıezse) gelecek ha
yatta da (gerçeklere) kör olacaktır.» (1) 

İlme bu derece kıymet veren Kur'an-ı Kerim'in ilim
le çatışması asla tasavvur olunamaz. Ne var ki bazı yan
lış tefsirler ve indi teviller onu ilme aykırı imiş gibi gös
termiştir. Bir de Kur'an'ın ilimden çok önce haber vermiş 
bulunduğu hikakatler ,o zamanın alimlerince anlaşılama
mış ve ilme aykırı sanılmıştır. Hakikatte bunlar ilmin 
ta kendisidir. Şimdi Kur'an'ın ilimden önce haber verdiği 
ve m�ticede ilmin de onun söylediklerini desteklediğini 
açığa vuran birkıaç misal üzerinde durarak O'nun ne İlahi 
bir mucize olduğunu göstermeğe çalışalım. 

Bu hususta Üstad Sa'deddid Raslan'dan, Arapçadan 
dilimize çevirdiğim ve İslam Mecmuasında da neşrettiğim 
kıymetli makıalelerden faydalandığımı peşinen ifade et
mek isterim : 

I - KAİNATIN YARATILIŞI HAKKINDAKİ 
AYETLERİN İ'CAZI 

1. İzafiyet Nazariyesi Ve Kur'an-ı Kerim 

Einstein'e göre, gördüğümüz kainat, aslında üç buut
lu değil, dört buutludur. Üç buutlu, dış alemin mekanı 
sandığımız uzay tasavvuru, gerçekte vehimden başka bir 
şey değildir. Keza olayların, zaman silsilesine göre birbi
rini takibettiğini sanmamız da vehimdir. Bize göre Napol
yon'un savaşları, 1914'de başlayan Birinci Cihan Savaşın
dan öncedir ama ba:?ka dünyaların sakinlerine göre Na
polyon savaşLarı daha sonradır. Yani zaman, tamamen 
izafi (göreli) dir. 

{ 1 )  İsra Suresi 72 
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OndokuzW1cu asır bilginlerince yaratılmayı ve yok 
olmayı kabıll etmeyen madde, izafiyet nazariyesi temsilci
leri nezdinde ezeliliğini ve maddililiğini kaybetmiştir. Ge
nel izafiyet nazariyesi sahiplerine güre derinlik, genişlik, 
yükseklik ve zamandan müteşekkil dört buutlu kainat, 
bütün varlığı içine alamaz. Zamandan, mekandan ve 
maddeden ayrı buutlar da vardır. Bu araştırıcıların başın
da Alman bilgini Calotza gelir. Bu zat, 1920'de beşinci buu
dun mevcudiyetini söylemiştir. İngiliz alimi James Ceanz 
de kitabında, bilinen şu maddi kainatın ötesinde hakikatler 
bulW1duğunu söykmiştir. 

İzafiyet teorisine göre, her şey izafi (göreli) dir. Yıa.1-
nız ışık sür'ati, izafi değil, sabittir, değişmez. Bu görüşte 
olanlar, ışık yolunun doğru olduğunu (ışığın doğru bo
yunca yayıldığını) söyleyen klasik fizikçileri tenkid etmiş
lerdir. Bunlara göre ışık yolu da fezanın bükülüşüne uya
rak bükülür, fezayı deler, çıktığı noktaya varır ama mil
yonlarca yıl sonra. 

Einstein'e göre kainıatta her şey, kainata tabi' olarak 
küreseldir. Şu boş fezada üst, alt diye bir şey yoktur. Biz 
dünya sakinlerinin alt dediğimiz şey, çekim yönüdür. Bi
ze güney kutbu üstünde uçar gibi görünen uçak, gerçek
te kutbun üstünde - altında uçmaktadır. 

Şimdi bu izafiyet nazariyesinin Kur'an-ı Kerim'de 
mevcudiyetini araştırmazdan önce bu konuda İslam alim
lerinin görüşlerine temas etmek istiyorum. 

Bundan 750 sene önce yaşamış olan İbn-u Arabi ve 
onun talebesi Sadreddin Konevi, zaman ve kainat hak
kında şöyle diyorlar : Bütün vakitler, günler aylar sene
ler, devirler hep Allah'ın isimlerinin ve hakikatlerinin hü
kümlerine bağlıdır. Arş, Kürsi, felekler, yıldızlar bu isim 
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ve hakikatlerin külli, şamil ve muhit hükmü meydana çı
kar. An'larla da zat'i hükümleri tezahür eder. Devir'le An, 
iki asıldır. Bunlar arasında günler, saatler, aylar, seneler 
vardır. An'la devir arasında bulunan saniyeler, dakika
lar Mutlak Varlık'ın sıfatı olan vahdet ile; mümkün var
lıkların sıfatı ol.an kesret arasındaki münaasebet gibidir. 
Nasıl kesret, Bir'in görünümünden ibaretse, zaman da 
an'ın tezahüründen ibarettir. An, bölünmeyen zamandır. 
Gerçek var olan O'ıdur. Ondan başkası yoktur. Geçmiş ve 
gelecek kavramları, faraziyeden başka bir şey değildir. 
An vardır, kesret ve imkan, gerçek varlık ile ayn'ler ara
sındaki harekettir. Yani zaman, · an'ın hareketidir. 

An'ın hareketinden dakikalar, dakikalardan derece
ler, derecelerden saatler, saatlerden günler doğar. Günün 
açılmasından haftallıar, aylar, mevsimler, seneler meyda
na gelir. (') Görülüyor ki, İbn-u Arabi ve Konevi Einstein'
den 700 sene önce zaman ve mekanın, aslında tek bir 
an'dan ibaret olduğunu görmüşlerdir. Mevlana da bu hu
susta şöyle der : 

«Ondan dolayı bütün milletler birdir; yüzbinlerce se
ne ile, bir saat birdir. Ezel ve ebed birleşmiştir; ıakıl bu 
manayı anlamaya yol bulamaz.» 

Mesnevi şariM Sarı Abdullah Efendi ise : «Erbab-ı 
keşif ve şühud katmcla zaman dedikleri, meratib-i taayyü
nat ve zuhurattan her bir mertebede edvar-ı erbaa-i cema
liyede vaki' olan tecelliyat-ı zatiyyenin imtidad, baka ve 
deyrnfuniyyet ve serrnediyyetinden ibaret olup her merte
bede bir ism ile mfü;emmadır. Mertebe-i vahidiyyet ve 
ruaH:am-ı ceberutta 'vakt-i mutlak' ve 'an-i daime' ile mü
semmadır ki, bu mertebede subh-u şam (akşam sabah) 
yoktur.» diyor. (') 

( 1 )  Konevi, İ'caz, va.rak 73 b - 74 a. 
(2) Ferid Kam, Vahdet-i Vücut, s. 58. 
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Muhammed İkbal, Bergson felsefesine dayanarak za
manın izafiliğini şöyle açıklıyor Kainatın zaman içinde 
var olduğu şüphe götürmez bir hakikattir. Ama kainat, 
bizim dışımızda olduğu için varlığı hakkında şüphe etmek 
mümkündür. Varlığın zaman içinde oluşunu daha iyi kav
rayabilmek için onun, hiç şüphe edemiyeceğimiz özel bir ya
nını ele almalıyız : Karşımızda bulunan eşya hakkındaki 
düşüncem sathidir ve dışsaldır. Fakat kendi nefsim hakkın_ 
daki düşüncem içseldir, köklüdür. İşte insanın kendi içsel 
varlığiyle teması, gerçekle yüz yüze gelmesi demektir. 

Gözümü kendi bilinçli hareketime diktiğim zaman 
sıcaklık, soğukluk hissederim, mutlu veya üzüntülüyüm
dür. Çalışırım veya bir iş yapmam. Hayatım, algılar ve dü
şüncelerle doludur. İşte benim varlığım böyle değişmelere 
bölünmüştür. Bunların her biri, sırasiyle benim varlığıma 
kendi rengini verir. Demek ki, ben durmadan değişmekte
yım. Hayatım daimi bir hareketten ibarettir. Çeşitli du
rumların zaman içindeki akışından ibarettir. Bilinçli fiil. 
zaman içinde yaşamak demektir. Ama bu, nefsin eşyaya 
dönük yanıdır. Nefsin bir de kendi içine dönük yanı 'Tar
dır. Nefsin eşyaya dönük yanı yani yeterlilik (effici ent) 
yanı mekan dünyasiyle temas eder. Bu yaniyle nefis, ken
disinin dışında yaşar, mekan! olaylar dizisizdir. Bundan 
dolayı yeterli nefsin içinde yaşadığı zaman, uzunluk ve kı
salığı ölçtüğümüz zamandır. Bunu mekandan ayrı düşün
mek güçtür. Bu zamanı, yol üzerindeki çeşitli aşamalar gi
bi, birbiri dışmda ol.an birçok noktalardan meydana gelmiş, 
düz bir hat olarak düşünebiliriz. Bergson'a göre böyle bir 
zaman, asıl zaman değildir. 

Nefsin bir de kendine dönük yanı vardır ki, buna tak
diri (appreciative) diyoruz. Biz kendimizi devamlı olarak 
dış eşyaya verdiğimizden, nefsin bu yanına yabancı kalma
maktayız. Ancak derin kendinden geçme anlarında nefsimi-
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zin içine dalarız ve tecrübeııin asıl merkezine ulaşırız. Bu 
dı�rin benliğin hayat yönteminde bilinçlilik halleri eriyip 
birbirine karışır. Nefsin tamlığında sayısal ayrılık yoktur. 
Bundaki çokluk, yeterli nefsin çokluğuna benzemez. Bun
daki çokluk, özde değil, sıfattadır. Evet değişme ve hare
ket vardır ama bu görülmez. Tı;ı.kdiri nefsm zamanı «tek 
bir an» dır ki, yeterli nefis, mekan dünyasındaki hareke
ti sırasında o bütün halindeki an'ı ezer, anlar dizisine çe
virir. O halde takdiri nefste mekanın dokunmadığı saf 
an vardır. Kur'an, kendine has kolay üslUbiyle anin, bu sı
rasal olan ve olmayan görünümlerine işaret etmiştir. 

Yaratma hareketine dışarıdan bakarsak, yani onu zih
nen düşünürsek b inlerce yıl süren bir olaydır. Çünkü 
Kur'an terminolojisine göre bir ilahi gün, bin yıla, elli bin 
yıla eşittir. Diğer b ir açıdan bu hareket, bir göz kırpması 
kadar sür'atli, gözle görülmez bir tek olaydır. Bu içsel 
saf an'ı kelimelerle i fade etmek mümkün değildir. Zira dil, 
bizim dış dünyaya açılan nefsimizin sırasal zamanı üzerin
de meydana gelmiştir. Yalnız bunu bir temsil ile .anlaya
biliriz : 

Fizik bilimine gö::-e bir şeyi kırmızı veya yeşil algıla
manıza sebep, hareket dalgasının sür'atidır. Saniyede dört
yüz milyon frekanslı olan hareket sürati. Bu muazzam 
hareketi gözle görüp saymak mümkün olsa, saniyede 2000 
frekans saymak şartiyle ancak 6000 yılda sayabiliriz. Ama 
pratikte tahminin üstünde olan bu yüksek hareket frekan
sını biz, zihnin bir tek hareketiyle kavrayabiliyoruz. İşte 
zihni hareket böyle sürekli olarak an'a çevrilmektedir. Ye
terli nefs' için küçük zaman ve mekan değişimi gereklidir. 
Fakat takdiri nefis, «!fimdileri» ve «buradalar»ı alıp birleş
tirmekte, bir bütün haline getirmektedir. Demek ki, saf 
zaman, ayrı ayrı olaylar zinciri değildir, o öyle bir organik 
bütündüı: ki, onda mazi arkada kalmış değil, şimdiki za-
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manla yan yana bulunmaktadır. İstikbal de ö�de olan bir 
şey değil, mahiyetinde açık bir imkan taşıyan şimdiki za
mandır. 

İşte bütün olan saf zamanı Kur'an kader diye ifade 
ediyor. Kader : düşünce ve tahminden uzak saf zamandır. 
Kader itibar edilen zaman, eşyanın ilk temelini teşkil eder. 
Nitekim Yüce Allah : «Biz heır şeyi kaderle yarattık» (el
Kamer : 49) buyurmuştur. Dt!mek ki kader zalim bir pat
ron gibi dışarıdan çalışan merhametsiz bir talih değildir, 
eşyanın içinde bulunan, onun kabiliyetinin derinliklerin
de uzanan tahakkuk imkanlarından ibarettir. (') 

Şimdi Zamaının İzafiliğini Kur'an-ı �rim'den 
Araştıralım 

Zamanın izafiliği hakkında üç sıarih ayet vardır : 

1. «Senden acele azap istiyorlar, oysa Allah kat'iy
yen sözünden dönmez. Rabb'ın indinde bir gün, sizin he
sab ettiğiniz bin sene gibidir.» (2) 

2. «Emri gökten yere tedbir eder. Sonra (emir), 
saydığımızdan bin yıl süren bir gün içinde O'na çıkar.» {8) 

3. «Melekler ve ruh, ellibin yıl süren bir giüın için
de O'na çikar. Onlar, onu uzak görüyorlar. Biz ise onu ya
kın görüyoruz.» (*) 

Bu ayetlerin tefsirine geçmeden önce ilahi sene, ilahi 
gün, ilahi saat ve ilahi dakikayı izah etmemiz gerekir. 
Mfilum, biz yeryüzü sakinlerine göre gün, arz'ın, kendi ek
seni etrafında tam bir devir yapmasından meydana gelir. 

( 1 )  Muhammed İkbal, Reconstruction of the Religious Thought 
İn İslam. 

(2) Hace Sılresi, Ayet : 47 
(3) Secde Süresi, Ayet : 5 
< 4) Mearic Suresi, Ayet : 4 
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Bu dönüş 23 saat, .56 dakika ve 4 saniye sürer. Yani bi
zim dünya günümüz (86.164) saniyedir. Sene ise bugünkü 
bı lgimize göre dünyanın, güneş etrafında tam bir dönüş 
yapmasıdır ki, bu da şimdiki dakika aletlere göre 365 gün, 
5 saat, 48 dakika ve 46 saniye sürmektedir. Bu zaman, 
(31.556.926) otuzbir milyon beşyüzellialtı bin dokuzyüz
yirmialtı saniye eder. Bu süre, Hac ve Secde surelerinde 
beyan edilen ilahi güne tekabül etmektedir. Bugün, bizim 
hesabımızca bin senedir. -«Rabbın indinde bir gün, sizin 

�&ydığınız bin sene gibidir.» Demek ki, bir ilahi saniye de 
.J.662.242,5 dünya saniyesine tekabül ediyor. 

Peki ama bizlere göre saniye ne demektir ? Modern 
ilim görüşüne göre saniye, belirli bir hareket birimidir. 
Bir cismin bir yerden diğer bir yere intikalinin mecazi bir 
ifadesidir. Yani saniye, dünyanın, güneş etrafında seyret
tiği yörüngenin (31.556.926) 'da bir parçası.dır. Bu parça, 
t!n ince rasat aletlerine göre 29,8 kilometre uzunluğunda
dır. Yani dünya, yörüngesi üzerinde saniyede 29,8 Km. 
sürat$ hareket etmektedir. Diğer bir tabirle, dünya sa
niyesi, dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinde, 29.8 km. 
lik hareketidir. Demek. ki saniye, hareketin bir ifadesidir. 
Dünya saniyesinin hareketle ifadesi budur. Şimdi de ilahi 
saniyeye ve ona karşılık olan hareket miktarına bakalım : 

Demiştik ki : İlahi saniye, 366.242,5 dünyıa saniyesi 
karşılığıdır. Dünya saniyesi de 29.8 km.'lik harekettir. O 
halde bir ilahi saniye : 29 x 366.242,5 = ıo.914.056,5 Km. 
dir. Yani ilahi saniye, en azından 1 1  milyon Km. civarın
da bir hareketi ifade eder. Yalnız ilahi saniyeler arasında 
da farklar vardır. Çünkü Secde Suresinde bir ilahi günün 
bin sene olduğu söyleniyor ki, biz bu günü dünya sene ve 
saniyesiyle mukayese ettik. Mearic Suresinde ise bizim 
hesabımızca elli bin sene çeken başka bir ilahi günün 
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mevcudiyetinden haber veriliyor. Buna göre bir ilahi sa
niye (545.707.325) Km. eder. Bu da bir ilahi saniyenin, 
(37 - 1850) ışık saniyesine muadil olduğunu gösterir. Bu 
demektir ki, ilahi alemin sür'ati, saniyede 300.000 Km. 
olan ışık süratinden 37 - 1850 defa faz1adır. Bu, beşer duy
gularının algılama sınırının çok üstündedir. 

Şimdi bizim bildiğimiz ışık, yer küresi etrafında bir 
saniyede 7,5 (yedibuçuk) kere dönüyorsa, ilahi nur bu 
küre etrafında 277,5 - 13.875 kere döner. Bu hakikatın 1şı
ğl altında Kur'an'daki birçok manaların mahiyetini anla
mak mümkün olur. Çünkü bunlar izafiyet kavramlarına 
göre gelmiştir. Böyle ayetleri kendi ölçülerimizle değil, 
izafi bir mana içinde düşünmemiz icabeder : 

1 - «Onları haşrettiğimiz zaman sanki (dünyada) 
sadece gündüz bir saat kadar kalmışlardır. Allah'ın hu
zuruna çıkmayı yalanlayanlar hüsrana uğramışlardır, doğ
ru yolu bulamazlar.» (1) 

2 - «Dağları donuk gorursün, oysa onlar bulutun 
yürümesi gibi yürüder.» (2) 

3 - «Göklerin ve yerin gaybı, Allah'a aittir. Kıya
met işi, sadece bir göz açıp yumma gibi, ya da daha ya
kındır. Allah her şeye kaadirdir.» (8) 

4 - «Eğıer inkar ederseniz, çocukları ihtiyarlatan bir 
günde ne yapacaksınız ? .» (') 

Bu noktayı anladıktan sonra kainatın yaratılışından 
bahseden ayetlere geçebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet 

( 1 )  Yünus Süresi, Ayet 45. 

(2) Nemil Süresi, Ayet : 88. 
(3) Nahl Süresi, Ayet : 77. 

(4)  Müzemmil Süresi, Ayet 17. 
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var ki bütün yaratılış safhasını iki satır içinde özetle
miştir : 

«Gökleri, yeri ve bunlara yaydığı canlıları yaratması, O' -
nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. O, dilediği 
zaman bunları toplaınağa da kadirdir.» (1) 

2. Gökledn Yaıratılışı : 

Kur'an-ı Kerim, göklerin ve yerin altı günde yaratıl
d1ğını söylüyor : 

«0 Allah ki, gökleri ve yeri altı gündıe yarattı. Arşı su üze
rinde idi. (Böyle yarattı) ki, hanginizin daha güzel iş yap
tığınızı denesin.» (") Yalnız yeri, yani dünyamızı iki günde 
yaratmıştır : 

«Arzı iki günde yarattı.» (3) 

Bazı kısa görüşlü kimseler, kainatın binlerce yılda 
meydana geldiğini ileri sürerek Kur'an'a dil uzatmağa 
kalkmışlardır. Halbuki burada gün diye bahsedilen zaman 
süresi, bizim anladığımız 24 saat çeken gün değil, müd
detini ancak Allah'ın bildiği devirdir. Yani Allah gökleri 

( 1 )  Şura Suresi 29 
(2) Hud Suresi 7 
(3)  Fussilet Suresi : �ı 
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ve yeri altı devirde yaratmıştır, dünyamız da iki devirde 
oluşup bugünkü şekline gelmiştir. Ayetlerin ve ilmin ışığı 
altında bu yaratılış safhalarına göz atalım : 

«Ü'nun kürsisi gökleri ve yeri kaplamıştır.» (1) ayeti
nin bildirdiği üzere yüce Allah, yaratmayı, her şeyi kapla
yan arşından yönetmektedir. Gökler ve yer yaratılmadan 
önce Arş, su üzerinde iqi : 

«Arşı su üzerinde idi» (2) ayeti bunu ifade ediyor. 

Tefsir kitaplarına göre Arş, kainat yaratılmazdan ön
ce bir su üzerinde bulunuyordu. Gökler ve yer bu sudan 

aratıldı. O halde kainat, zir zamanlar mai halde idi. Bıı 
halde ne kadar zaman kaldı Allah bilir. Bu su gaz haline 
intikal etti, her tarafı kuşatan büyük bir gaz kütlesi doğ
d u. İşte bu kütle kainatın aslıdır. 

Başlangıçta çok sıcak bir duman bulutu halinde olan 
bu kütlenin, zamanla parçalara ayrılıp yıldızları teşkil et
tiğini şu ayelterden anlıyoruz : 

� � � ' . \ -::" J . ,, \ / < 1 \ ı, \ '.:' • 1 .- .;.  v <,_;>-- :ı e:t3 � � 0,, IS� ı �  
«Sonra göğe yöneldi, o duman halinde idi.» (3) 

( 1 )  Bakara Süresi : 255 

(2) Hud Süresi : 7 
(3)  Fussilet Süresi : 1 1  
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«İnkar edenler görnııediler mi ki, önoeleri göklerle yer bir 
idi, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. 
İnanmıyorlar mı ?» (1) 

ar-Ratk, bitişmek, birbirine yapışık olmak; al-fatk ise 
bitişik iki şeyi birbirinden ayırmak demektir. Bu ayet
lere göre gökler iki olayla meydana gelmiştir : 

1. Ratk olayı. Bu olayda dumandan bir kütle olan 
göklerin cüzleri bir araya gelip toplanmış, birbirine ya
pışmıştır. 

2. Fatk olayı. Bu olayda birbirine sıkışmış gazlar 
parçalanıp cüzlere ayrılmağa başlamış; ayrılan parçalar 
kütle kütle olup yıldızları meydana getirmiştir. 

Dünyamız da bu gaz kütlesinden kopmuştur. Birçok 
deliller bunu doğrulamaktadır. Bunlardan biri de dünya
nın merkezinin ateş olmasıdır. Merkeze doğru indikçe 
her 33 metrede bir derece hararetin arttığını görmekte
yiz. Yani 30 Km. sonra arz içindeki ısı, kabuğundaki ısı
dan bin derece fazladır. Dünyanın her tarafında bulunan 
yanardağlar, dünya merkezinin ateş olduğunu gösterir. 
Yanardağlar, yer kabuğunun zayıf noktalarıdır. Dünya
nın merkezindeki buharlar ve alevli gazla kratere ba
sınç yaparak kendilerine bir yol açar ve oradan çok yük
aeklere ve uzun mesafelere erişmiş demir�r, lavlar fışkır
tırlar. Sıcak su kayna,kları da arzın merkezinin sıcaklı
ğını gösterir. 

Güneş ışığının tahlili sonucunda güneşi meydanıa ge
tiren unsurların, dünyayı meydana getiren unsurların ay
nı olduğu anlaşılmı.şt:tr. Nihayet aya da gidilip gelindi, 
onun da dünya eleımınlarındıan teşekkül ettiği anlaşıldı. 

C l )  Enbiya S-0.resi 30 
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Böylece ilim, dünya, güneş, ay ve bütün gök cisim
lerinin birleşik bir gaz kütlesinden koptuğunu ispatla
mıştır. Kur'an-ı Kerimde aynı şeyi asırlarca önce söy
lemiştir. 

3. Dünyanın Yar.atılışı ve Şekli : 

� J:ı ,.... ,,.,,. ' ,....... ,... c / ı c  ""·.�,,\ · lı\..- ı·\: ('t?°�··�-: �-:: \) ':· e,,:D f} ı · l --; lJl;��)� \_; 
l�T .X.J <..>'-Jr�'-tt/ .J .. � ·J -� � / �.J' ... .. :... � ... ,,,..,. 

«Ardından arzı (elips şeklinde) yayıp düzenledi, •()ndan 
suyunu ve otlağını çıka.rdı ve ona dağları yerleştirdi.» (1) 

İlim, dünyanın gaz şeklinde güneşten koptuğur.u, bu 
gazın kendi etrafında dönerken yavaş yavaş soğuyup do
nc.rak zamanla yüksekliği artan dış yüzeyi teşkil ettiği
ni, teşekkülü sırasında dünyadan yükselmekte olan gaz
lurın ve buharların, sonradan su buharı veya yağmur şek
linde tekrar kendi üzerine inerek zamanla denizleri ve 
okyanusları meydana getirdiğini söylemektedir. Yani ön
ce dünya yaratılmış, sonra da su teşekkül etmiştir. Bu 
suretle bitkinin çıkması için gereken toprak ve w ele
manları meydana gelmiş, bundan sonra bitki çıkmıştır. 
İlim böyle diyor. Suda eriyen maddelerin birikmesi dağ
ları meydana getiren kayaları teşkil etmiştir. İşte yuk�
rıdaki ayet de birçak kelime ile bu gerçeğe işaret etmiş 
değil midir ? «Ardından yeri yaydı, ondan suyunu ve ot
lağını çıkardı, ve ona dağları yerleştirdi.» (1) 

Dünyanın Yuvarlaklığı 

Ayeti kerimede dahaha (yaydı) kelimesi dahv veya 
dahy masdarından gelir. Dahv yaymak anlamına gelir
se de dümdüz yaymak değil, yusyuvarlak yaymak mana-

o )  Naziat Suresi 30 - 32 
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smı da taşır. Bu kelimenin bütün türevlerinde bir yu
vc.rlaklık anlamı vıatdır : Udhiyye ve Udhuvve, deve ku
şunun yumurtlama yeridir. Dahv : yuvarlak taş ve ceviz 
atmaktır. Aynı kökten türiyen midhat : bir oyundur. Yu
murta gibi yuvarlak taşlar alınır. Bu taşların hacminde 
bir çukur eşilir. Taşı çukura düşüren kazanır, düşüre
miyen kaybeder. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin de bu oyu
nu oynamışlardır. (1) 

Görülüyor ki, kelimenin esasında bir yuvarlaklık, kü
resellik vardır. O halde «Va'l-arada ba'da zalike dahaha» 
ayeti, «ardından arzı yusyuvarlak yaydı, düzenledi» şek
lınde anlaşılmalıdır, Arzın küreselliğini ifade eden ayet 
yalnız bundan ibaret değildir. Birkaç yerde bu hususa 
işaret edilmiştir : 

«Allah gec,eyi gündüze dolar, gündüzü de gec.eye dolar» (2) 
ayeti de dünyanın yuvarlak olduğunu açıkça ifade edi
yor. Tekvir, küre şeklinde sarmaktır. Gecenin gündüze, 
gündüzün geceye sarılması ancak küre şeklinde olur. 
Bilindiği gibi küre dünyamız, güneşin karşısında sağdan 
sola doğru dönmektedir. Güneşe karşı yüzü gündüz, kar
şı olmayan yüzü gecedir. Sola doğru dönerken dönmüş 
taraf, yüzünü güneşten öteye çevirmektedir. Arka taraf
tı:.ı.ki gece, dönen bu yüze sarılmaktadır. Gece tarafında 
kalan yüzü de bir yandan güneşe doğru dönerken gün
düz, o yüzün yani gecenin üzerine sarılmaktadır. Böy
lece bir yandan gece, gündüzün; öte yandan gündüz, ge
cenin üzerine sarılmakta ve ayetin beyan ettiği sarılma 

( 1 )  Bkz. Tacu'l-Arus, X. 125 ; Lisanu'l-Arab, XIV. cild. 

(2)  Zümer Süresi 5 

263 



«Kasabaların halkı, geceleyin uyurlarken onlara gelecek 
baskımızdan güvendemidirler ? Yahut kasabaların halkı 
kuşluk vakti eğlenirlerken bask1ımızın kendilerine gelme
sinden güvendemidirler ?» (1) 

Bu ayetin ve Yunus Suresindeki 24 ncü ayetin ifa
desine göre Allah'ın baskını yani kıyamet geldiği zaman 
dünyada hem gece ve hem de gündüz olacaktır. Beri ta
raftan Zuhruf Suresinin 66 ncı ayeti kıyametin aniden 
geleceğini söylemektedir : «Onlar, hiç bilmedikleri bir za
n-.anda aniden kıyamet gelmesini mi gözetliyorlar ?»
Şimdi düşünelim : Kıyamet aniden geleceğine ve kıya
met geldiği zaman hem gece ve hem gündüz mevcudola
cağına göre demek ki gece gündüz heran mevcuttur. 
Kıyamet geldiği zaman dünyanın bir tarafından gündüz, 
)bür tarafında gece olacaktır. Bu küre şeklinden bask� 
şekilde mümkün değildir. İşte dünyanın yuvarlaklığı. 
bu ve benzeri ayetlerin işaretiyle de çıkarılmaktadır. 

3. Dünyanın, ekseni etrafında dönmesi : 

Neml Suresinin 88 nci ayeti, dağların bulutlar gibi 
yürüdüğünü söylüyor : 

( 1 )  A'raf Suresi 97 - 98 
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«Donuk sandığın dağlan bulutlar gibi yıuruyor gorur
siin. Bu, her şeyi giizel yapan Allah'ın yapısıdır. O, yap
tıktarınıııı bilir.» Dağlar dünyanın en yüksek yerleridir. 
Dünyada yapışık olan dağlar yürüdüğüne göre demek ki, 
dünya da yürümektedir. Bu hareket kıyamette olacak 
değildir. Çünkü kıyamette dağlar un gibi olacaktır : «Sa
na dağlardan sorarlar, de ki, Rabbim onları ufalayıp sa
vuracak.» Demek ki, dağların yürümesi bu alemdedir. Dağ
lar yürüdüğüne göre dünya da yürümektedir. 

Keza Kur'an-ı Kerim, güneşin de hareket ettiğini söy
lemektedir : 

«Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu, güçlü 
ve bilgin olan Allah'ın takdiridir. Ay için de sonunda kuru 
bir hurma dalına döneceği konaklar tayin ettik. Aya eriş
mek, güneşe yaraşmaz. Bunların her biri bir felekte (yö
rüngede) yüzerler.» (1) 

Bu ayet, güneş sisteminin, felekte (yörüngede) ha
reket ettiğini, güneşin yakın olana doğru değil, uzak ola
na doğru gittiğini ve kendisi için tesbit edilen yörünge
de seyrettiğini söyfomektedir. Güneşin hareketini Kur' -
an asırlarca önce haber vermiştir. Halbuki ilim, yakın 
zamana kadar güneşin sabit bir noktada kendi ekseni 
etrafında döndüğünü söylüyordu. Fakat derin tetkikler 

( 1 )  Yasin Suresi : 38 - 40 

265 



gösterdi ki, güneş de kendi sistemiyle beraber bir hu.rca 
doğru seyretmektedir. Böylece Kur'an'ın bir mu'cizesi 
daha açığa çıkmış oldu. 

İlhamını Kur'an'dan alan İslam bilginleri, Avrupa'
dan asırlarca önce dünyanın yuvarlak olduğunu, hem 
kendi hem de güneş etrafında döndüğünü söylemişler
dir. İmam Gazali (ölümü : 505/11 1 1 ) ,  Tehıafutu'l-Felasi
fe'sinde aynen şöyle diyor : 

«Ay tutulması, arzın ay ile güneş arasına girrn.esin
den ileri gelir. Çünkü ay, ışığını güneşten alır. Arz, yu
varlaktır. Gök her taraftan onu kuşatmıştır. Eğer ay, 
arzın gölgesine düşerse güneşin ışığını ıalamaz. Güneş 
tutulması da aynı, güneşe bakanla güneş arasına girme
sinden ibarettir. Bunlar, hendesi ve matematik delillerle 
sabit olan şeylerdir. Dine aykırı sanıp bunları inkara 
kalkışan kimse, bunlara değil, dine şüphe sokmuş olur. 
Öylesinin, dine faydasından çok zar.arı dokunur.» (1) 

638 hicri tarihinde vefat eden Muhy'd-din İhnu'l
Arabi, Futuhat'ının birinci cildinde aynen şöyle der : «Al
lah, kemal sahibidir. Kainatta kendi kemalini göstermiş, 
gökleri mükemmel yaratmıştır. Mükemmel şekil küre
dir. Onun için Allah, kainatı küreler halinde yaratmıştır. 
Dünya küre şeklindedir ve kendi ekseni etrafında dön
mektedir. Bu dönüşünden gece gündüz meydana gelmek
tedir.» 

İbnu'l-Arabi, İspanya'da yetişmiş bir bilgindir. O za
manlar Müslüman İspanya Endülüs'e Avrupa'dan hırıs
tiyan öğrenciler, papazlar gelip ilim öğreniyorlardı. İş
te dünyanın yuvarlak olduğunu da Avrupa'lılar müs
lümanlardan öğrendiler. Kristof Kolomp, dünyanın yu-

O )  Gazali, Tehafutu'l-Felasife, s. 4, Mısır, 1 303 
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varlak olduğunu müslümanlardan öğrenmişti. Galile dün
yanın yuvarlak olduğunu Gazali'den asırlarca sonra söy
lemiş ve bu fikri kendisini idama kadar götürmüş
tü. Ancak sözünden dönmek pahasına kurtul.abileceği
nı şart koşmuşlardı. O zaman Avrupa'da öylesine taas
sup ve İslam dünyasında böylesine aydınlık hüküm sü
rüyordu. 

4. Çekim Kanunu : 

Yüce Allah, Ra'd Suresinin ikinci ayetinde şöyle diyor 

«0 Allah ki, gökled, sizin görebileceğiniz bir direk olma
dan yükseltti.» (1) Bir şeyi yükseltmek, onu etrafındakiler
den uzaklaştırmak demektir. Gökler, yıldızları, ayları, gü
neşleri içine alır. Yüce Tanrı, bunları bir direkle yükselt
miştir ama bu direk, bizim görebileceğimiz türden bir di
rek değildir. Bu direk, cisimler arasında bulunan itme 
kuvvetidir. Gök cisimleri, birbirini itmekte ve böylece bir
birinden uzaklaşmakta, yükselmektedir. Peki ama bu itme 
gücüne karşı koyan bir başka güç yok mudur ? Vardır. Bu
nu da Tanrımız, Lokman Suresinin onuncu ayetiyle Hace 
Suresinin atmış beşinci ayetinde ifade ediyor :»  

«Sizin görebileceğiniz bir direk olmadan gökleri ya
rattı.» (2) 
«Göğü, arz üzerine düşmekteın tutuyor. Ancak Allah'ın 
izniyJ,e düşer.» (3) Yani cisimler birbirini çekmekte, gök yer 

0 )  Ra'd Suresi 2 
(2 )  Lukman Süresi ı.o 
(3) Hace Suresi : 65 
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üzerine düşmek istemektedir ama görülmiyen bir direkle 
Allah bunları birbirinden belirli uzaklıkta tutuyor ve bir
birleri üzerine düşmelerine engel oluyor. Fakat zamanı 
gelince Allah'ın faniyle gökler yer üzerine düşecek, cisim
ler birbirine çarpıp parçalanacaktır. İşte ayetlerde ge
çen raf (yükseltme) itme gücüne, imsak (tutma) çek
me gücüne işaret etmektedir. Görülmiyen direk cisim
ler arasında bulunan bu güçlere delalet etmektedir. 

Peki ama bu güçlerin birbiri karşısında durumu ne
dir ? İtme gücü mü fazladır çekme gücü mü ? Yoksa iki
si birbirine denk midir ? İtme gücü fazla olsa, cisimler 
birbirinden sonsuzca uzaklaşırdı. Çekme gücü fazla ol
saydı, cisimler birbiri üzerine düşerdi. Bunların ikisi de 
olmadığına göre bu iki güç birbirine denktir. İşte güç
ler arasındaki bu dengeyi de Kur'an-ı Kerim ifade et
miştir : 

1_, o -

00,ı e:_;_,���ıııı; 
«Allah göğü yükseltti ve dengeyi koydu.» (1) 

5. Mevaki'an-Nucum (Yıldıızların Yörüngeleri) : 

Cenab-ı Hak gök binasını çok geniş yaratmıştır. Yıl
dızlar arasında bulunan mevkileri de çok geniş yapmış
tır. Bunlar arasındaki mesafeler gittikçe uzamaktadır. 
Bunu şu ayetten ruılıyonız : 

«Semayı biz kendi ellerimizle yaptık vıe o:nu biz ge
nişletiyoruz.» (Zariyat suresi : 47) 

Yıldızların yörüngelerinin çok büyük olduğunu şu ye
min belli etmektedir : 

O )  Rahman Suresi : 5 
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«Yıldızların mevkilerine (yörüngelerine) yemiın etmiyo
rum. Bilirseniz bu, biiıyük bir yemindir.» (Vakıa Suresi) 

Üstelik Cenab-ı. Hak, bir de bunu büyüklükle tavsif 
etmiştir. Üç şekilde de te'kid etmiştir. «inne» ile, kasem 
lamiyle, bir de «lev ta'lemUn.eı. kelimesiyle. O halde bun
dan sonraki satırlarda bu büyüklüğü bir gözden geçire
lim : 

Güneş Sisteminııiz : 
' 

Bizim yıldızımıız olan dünyaya en yakın yıldız ay'dır. 
Bizden 400.000 Km .. uzaklıktadır. Demek ki, gök b0şluğu 
içinde ay, bize pek yakındır. Aydan sonra bize en yakın 
yıldız güneş'tir. Bizden uzaklığı, takriben 150 milyon 
Km.'dir. Ancak bu uzaklık, devamlı olarak değişir. Çün
kü dünya, güneş etrafında tam dairevi değil, elips şek
linde bir yörüngeden hareket eder. 

Zühre (Venüs) ve Merih (Mars) in bizden uzaklığı 
her zaman değişmektedir. Venüs, dünyamıza bazan 42 
milyon Km.'ye kadar yaklaşır. Bazan da dünyıadan 250 
milyon Km. uzaklaşır .Merih de öyle. Merih, 15 ya da 
17 yılda bir, dünyaya 56 milyon kilometreye kadar yak
laşır. Sonra uzaklaşır. Aradaki mesafe 350 milyon kilo
metreyi geçer. Diğer gezegenlerin durumu da böyledir. 
Onun için bu yıldızların güneşe olan uzaklıklarını naza
ra almak daha uygundur. 

Merih, güneştı�n takriben 1/4 milyar kilometre uzak
tadır. Güneşle Müşteri (Jüpiter) arasındaki uzaklık da 
milyonlarca kilometreye vanr. Uranus, güneşten takri
ben üç milyar kilometre uzaklıktadır. Güneşe en uzak 
gezegen Ploto'dur. Güneşle Ploto arasındaki mesafe, al
tt milyar kilometre civarındadır. Bu mesafeleri bir de 
şoyle düşünelim. E�ter yemeden içmeden, uyumadan hiç 
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ara vermeden çabuk çabuk birden milyara kadar saymak 
is tersek tam 18 sene harcamamız gerekir. Demek birden 
altı milyara kadar sayabilmek için 108 sene lazımdır. 
Bununla beraber dünya semasında bizim güneş sistemi
mizin sahası dışında kalan diğer güneşlerin ve yıldızla
rm uzaklıklariyle mukayese edersek göreceğiz ki bizim 
gezegenler arasındaki uzaklık pek azdır. Ötekilere nıaza
r::ın, bunlar birbirine çok yakındır. Bunlar, birbirini tutup 
çeken iki cisim kadar birbirine yakındır. 

Bizim güneşimizle diğer güneşler arasındaki mesa
felere baktığımız zaman artık kilometrelerin milyonlar 
veya milyarların manası kalmaz. O zaman mulmyese va
sıtası kilometre değil, ışık senesi olur. Işık senesi ne de
mektir ? Işık senesi, ışığın bir senede aldığı mesafedir ki, 
9.460.800.000.000 (dokuz trilyon dörtyüz altmış milyar, 
sekizyüz milyon) kilometredir. Şimdi birden bu rakama 
kutlar saymağa kalksak yemeden içmeden uyumadan ara
lıksız olarak ancak 200.'000 senede sayabiliriz. Bunlar 
bızim sistemimiz içindir. Bir de diğer yıldızların uzaklığı
na bakalım. 

Bize en yakın yıldız Birinci Kentarus (Alpha Ken
taurus) bizden dört tam üçte bir ışık senesi uzaklıkta
dlr. Cahiliyye devrinde Arapların taptığı yıldız olan <<aş

Şa'ra'l-"Eemaniyye» (Sirius) , takriben bizden altı ışık yı
lı uzakta bulunmaktadır. «61 ad-Decace» (Cygnus) yıldı
zı, takriben sekizbuçuk ışık yılı uzaklıktadır. Ama yine 
bun1ar yakın sayılırlar. Çünkü mesafeleri on ışık yılı
m geçmiyor. Fakat bizden uzaklığı on ışık yılından az 

olan yıldızlar pek azdır, yediyi geçmez. Öteki yıldızlar, 
yüzlerce, binlerce milyonlar<:a ışık yılı uzaktır. 
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Milyon mil olarak Mil üzerinden 
Güneş uzaklığı yan çapı 
Utarid 36 3100 
Zühre 67 7700 
Dünya 93 7927 
Merih 142 4215 
Müşteri 483 88640 
Zühal 886 74640 
Uran us 1783 32000 
l\"eptün 2794 28000 

Ploto (Henüz yeni keşfedilmiş olan Ploto'yu bıraktık. 
Çünkü dünya.dan büyük mü küçük mü olduğu ih
tilaflıdır. Fakat dünyadan küçük olması daha kuv
vetlidir. Güneşten uzaklığı 3670 milyon mildir.) 
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Galeksi, yıldızlardan ve gazlard.an meydana gelmiştir. 
Bizim de bir parçası bulunduğumuz galeksi, bizim gü
neşimiz gibi bir milyar güneşten daha büyüktür. Bir mil
yar güneşin ve bu kainatın büyüklüğü hakkında bir fikir 
sahibi olmak için güneşin çapını ve ağırlığını bilmek 
icabetle�� Güneşin ç:apı, ortalama olarak (86;4.000') miL
dir. Ya da yaklaşık olarak birbuçuk milyon kilometre
dir. Dünyanın kütlesi 5 X 1001 yani l()'un, kendisiyfo 21 
defa çarpımının beşle çıarpılması. Yahut da beşbin mil
yon, milyon, milyon tondur. Güneşin kütlesi, dünya kütle
sinin takriben 332.000 katıdır. Biz bunu tonla i:liade edecek 
olursak akıl almaz. Çünkü böyle bir sayıyı tasavvur et
meğe zihin alışık değildir. Bu, sadece bir tek güneş. 
Şimdi bu bizim güneşimizin bir milyar katını tasavvur ede
lim. Bir de bu güneşlerin tabi'lerini düşünelim. O zaman 
akıllar durur, hayretten donakalır. 

Gördüğümüz galeksilerin en önemlisi Samanyolu'
dur. Yıldızların çokluğundan dolayı bu yıldız kümesi, 
bir bulut gibi görünür. Bu galeksimizin büyüklüğünü ta
savvur, uzak yıldızların boyut1annı tasavvurdan daha 
güçtür. Çünkü bunun çapı bin ışık yılından daha fazla
dır. Bizim güneş ailesi, içinde bulunduğumuz galeksinin 
merkezinden 30 bin ışık senesi, çevresinden de 20 bin ışık 
senesi uzaklıktadır. Kainatta başka galeksiler de vardır. 
Bunların bir rnilyıar kadar olduğunu söylüyorlarsa da bu 
tahmin doğru değildir. Gerçekte bu rakamın katbekat 
üstünde galeksiler vardır. 

Bizim galeksimizle bize en yakın olan galeksi ara
sındaki uzaklık, birbuçuk milyon ışık senesi tahmin edil
mektedir. Bize en yakın olan bu gıaleksi, kışın Sıra Ka
dın Gezegen yıldızlan (Andromeda) arasında görülebi
lir. (Andro:meda) , Kürsülü Gezegen yıldızı (Cassiopeia)'-
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nın yakınında, güneyinde bulunur) . Bu, bir çizgi üzerin
de bulunan birkaç yıldızdan ibarettir. Bunun, üç yıldız
dan müteşekil bir yıldız kümesi vardır. Bu yıldız küme
si, ışıklı bir parça gibi görülür. İşte bu galeksi yalnız bir
buçuk milyon ışık senesi uzakta bulunmaktadır. Söyle
mesi ne kolay ? Bundan anlıyoruz ki bundan daha uzak 
diğer galeksilerle bizim aramızdaki mesafe milyarlar, 
yüzmilyarlar, binlerce milyar ışık senesine varır. Bi
zimle ay arasındaki mesafenin, sadece bir tam üçte bir 
ışık saniyesi kadar olduğunu hesaba katarsak, bu galek
si.lerin uzaklığını ve bu kainatın korkunç büyüklüğünü 
daha iyi anlıyabiliriz. 

Demek ki ay bize çok, çok çok yakın, hatta yakından 
da yaındır. İşte Mavakiu'n-Nucum (Yıldızların bulun
duğu yerler, yörüngeler) ! ! !  Ne de kısa mesafe ! !  

Bu kainatın, yörüngedeki hareketini düşünürsek, iş
t2 bu yörünge Mavakiu'n-Nucum ya da Eflak olur. Bu
nun başını ve sonunu AUah'tan başka kimse bilmez. Ken
dileri bu kadar büyük, ya dolaştıkları yol ? ! Şayet bazı 
yörüngeleri rakamla ifade etmek istesek, bunu en geniş 
insan muhayyilesi bile hayal edemez. Bunun biz en ko
lny anlaşılır ifadesi şöyle olabilir : «Mavakiu'n-Nucum, 
sonsuzdur.» Tabii bize göre sonsuz. Fakat Allah'a göre 
<<Her şey O'nun inrllinde bir ölçü iledir.» 

«Yıldızların yöırüngelerine yemin etmiyorum.» diyen 
Büyük Allah, doğru söylemiştir. işte Mevakiu'n-Nucum 
budur. 

Biz gökte bir yıBıza baktığımız zaman hemen ba
kar bakmaz o yıldızı göremeyiz. Bizden uzaklığına göre 
onun bir müddet ön,�eki halini görürüz. Mesela Alpha 
Kentaurus'e bakalım Onu şimdiki halinde deği, bundan 
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dört tam üçte bir sene önceki halinde görürüz. Şayet bu
gün yıldızda bir değişiklik olsa biz bu değişikliği ancak 
dört tam üçte bir sene sonra göreceğiz. Andromeda'ya 
bakarsak -gözümüzle veya teleskopla ne ile bakarsak 
bakalım- onun da ancak bundan birbuçuk milyon sene 
önceki halini görli\Ceğiz. Şimdiki hali bizce meçhfıldür. 
Biz yıldızı, yıldızdan bize gelen ışıkla görüyoroz. Onun 
ışığı bize birbuçuk milyon sene sonra gelir. Şayet her
hnngi bir sebeple bu galeksi v,arlık sahnesinden silinse 
biz onu daha birbuçuk milyon sene var göreceğiz. Çün
kü şimdi gönderdiği ışık birbuçuk milyon sene sonra bi
ze gelecektir. Meşhur İngiliz astronomu James Geans 
şöyle diyor : «Farzedelim ki insan fezayı fethetti ve bize 
en yakın yıldızdan televizyon programları göndermek is
tf:'di (aslında bu mümkün değil ya) bu program dürya
ya ancak gönderilişinden dört sene sonra ulaşır. 

Diyelim ki bir jet uçağı saatte 1200 km. sür'atle gü
neşten beşinci gezegen olan Müşteri yıldızına doğru düz 
bir hat üzerinde uçmağa başlasın. Bu devamlı uçmak şar
tiyle ancak yüz yıl son�a ulaşır. Tabii Müşteri gezegeni ye
rinde sabit farzedilirse.» 

6 - Denizlerin kaynaması ve kıyametin kopması : 

Cenab-ı Hak, kıyametten ve onun alftmetlerinden 
bahsederken, aniden geleceğini, bir an dahi sürmiyeceği
ni, bir göz açıp yummadan daha sür'atli olacağını ha
ber vermektedir : 

«Bizim emrimiz yalnız bir tektir, bir göz açıp yumma 
gibidir» (Kamer Suresi : 50) 
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«Kıyamet işi, ancak göz açıp yumma veya daha az 
bir süre gibidir.» (Nahl : 77) Bunlar kıyametin sür'atini 
gösteriyor. Kıyamet koptuğu zaman neler olacak ? Şu 
ayetler, kıyamet koparken denizlerin kaynayıp ateş ke
sileceğini söylemektedir : 

«Kaynatılmış denizıe andolsun.» (Tur : 6) }Pa1; 
«Denizler kaynatıldığı zaman.» (Tekvir : 6) • ..- J J • 0"_)� 1 1); 

/ - -

«Denizler kaynaştığı ".amam> (İnfitar : 3) .  �� �·\ \ � ı_; 
/ - -

Bilginler, kıyametin kopması konusunda çeşitli gö
rüşler ortaya attılar : Önceleri dünyanın sonu hıakkında 
en doğru kabul edilen görüş şu idi : Güneş hararetini 
kaybetmektedir. Bir gün gelecek ki güneşin harareti ta
mamen sona erecek, bitki ve hayat ortamı kalmıyacağın
dan hayat sönecektir. Fakat sonradan anlaşıldı ki güneş 
hararetini tazelemektedir. Hiç değilse daha milyonlarca 
sene dünya hayatı devam edebilir. 

Sonra dünyanın güneş üzerine düşüp yanması ihti
mali ileri sürüldü. Fakat diğer gezegenler gibi güneş et
rafında dönen dünyanın, güneş üzerine düşmesi uz.ak bir 
ihtimal görüldü. Fezada dolanan milyarlarca yıldız ara
sında bir gün bir çarpışma olacağı düşünüldü. Fakat şu 
uçsuz bucaksız boşluk içinde sadece bir zerre olan dün
ya için böyle bir çarpışmaya da ihtimal verilmedi. Zira 
çekim kanunu, bu çarpışmayıa engel olmaktaydı. Nihayet 
çağımızda atomların zincirleme parçalanması ihtimali 
üzerinde durulmaktadır. 
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Şu modern çağda ilim, ışın elemanLarı bulmağa ve 
bunlarla atomu parçalamağa muvaffak oldu. Bu parça
lanmadan yıkıcı bir güç doğmakta ve bazı Niotronlar 
serbest kalmaktadır. Parçalanmadan açığa çıkan bu Niot
ronlar, diğer atomları bomba gibi parçalama rolünü oy
nıyan elektriklerdir. Öteki atomlardan doğacak niotron
lar da başka atomları parçalar ki, bu olaya bilginler 
tZİNCİRLEME PARÇALANMA) diyorlar. Atom bomba
sının yapıldığı Uranium elemanında bunun tecrübesi 
mümkün olmuştur. 

Malumdur ki, atom, pozitif elektrik yüklü proton 
adı verilen bir çekirdek ile bunun etrafında dolaşan ne
gatif yüklü elektronlardan müteşekkildir. Elektronlar 
hem sayı, hem de elektri yükü bakımından protonlara 
dı::nktir. Atomda bir de niotron isimli bir kısım vardır. 

İlim çevreleri, 20 Ekim 1955'te, 25 yıldanberi bilgin
leri korkutan atomik gücün sırrını E.arnest Lowrance'in 
k{·şfettiğini ilan ettiler. Earnest bu tecrübeyi Kalifomia 
Üniversitesi Atom Laboratuvarında yapmıştı. Bilginler 
çoktanberi bu kevveti keşfe çalışmakta idiler. Çünkü bu
nun varlığını hissediyorlar, fakat kendisini göremiyor
lardı. İşte bu keşif, atomun negative proton adlı kısmı
nı ortaya çıkardı. Bu her türlü maddeyi tamamen im
ha kudretine sahipti. Negative proton, yüksek hava taba
kalarında mevcuttur. Ama ömrü çok kısa, ancak saniye
nin milyarda biri kadardır. Bilginler bu yeni keşfin öne
mini açıkladılar. 

Atom Gücü Komisyonu'nun raporuna göre, şimdiye 
kadar positive proton adiyle bilinen atom çekirdeğini 
parçalamak suretiyle atom gücünü açığa çıkarma usulü, 
atomun taşıdığı gücün ancak binde birini meydana çı
karmaktadır. Halbuki yeni keşfedilen bu negative proto-
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nu atoma saldırtmak suretiyle positive proton yok edi
lıyor. Bu yok etme ameliy�si atomun taşıdığı imha kud
retinin binde 990 mı açığa çıkarıyor. Tabiata aykırı bu 
elektron1ann rnevcı1diyeti beşer aklının idrak edemiye
ceği kadar tehlikelidir. 

Buna göre uranium yerine birçok maddelerin ter
kibine giren önemli bir elemanın atomlarından biri yan
lışlıkla veya kasden parçalansa bundan zincirleme par
çalanma doğar. Bütün maddelerin terkibine giren su, 
hidrojen ve oksijen elemanlarına ayrılsa ve bu eleman
lardan bir atom parçalansa netice ne olur ? Hidrojen alev
le yanan biz gazdır. Oksijen de yakıcı bir gazdır. 

Su; 2 hidrojen 1 oksijen atomunun birleşmesinden 
meydana gelmiştir, hidrojen atomları çeşitlidir. Hidro
jen atomlarından bazıları ağır, bazıları da bunların yarı 
ağırlığında hafif atomlardır. Bu hafif atomlar oksijen 
atomlariyle birleşince canlıların kullandığı suyu teşkil 
ed�rler. Eğer ağır hidrojen atomları oksijenle birleşse, 
canlılar için zehirleyici bir tesiri olan ağır su meydana 
gelir. Bitkiler bu su ile sulansa yetişmez, beşikteki ço
cuklar ölür. Denizlerin ortasında bu ağır su ile baraber 
bulunan hidrojen ve müstakar olmıyan elemanlar vardır. 
Yanıcı gaz olan hidrojenin serbest atomları bir elektrik 
basıncının, mesela bi::- yaldırımın tesirinde, ya da kuvvetli 
bir ısı tesirinde kalsalar ve bu atomlardan biri parçalan
sa suyu teşkil eden eüzlerin atomlarını da parçalar. Bu 
olay LEMH-İ BASAH (göz açıp yumma) dan daha az bir 
zaman içinde meydana gelir. O takdirde okyanuslarda, 
nehirlerde, kanallarda bulunan bütün sular ateş kesilir, 
alevlerle kaynar, fışkırır. Hidrojen ve atom bombalarını 
snn'i olarak patlatırken de b.öyle bir hal vukua gelir. Bu
nun neticesinde gökte, yerde veya denizde bulunan atom-
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1ar parçalanır. Bu suretle gök duman, deniz ateş kesilir 
ve bu, göz açıp yummadan daha kısa bir zamanda mey
dana gelir. Ayet-i kerimeler de böyle söylemiyor mu ? 

«Kaynatılmış denize andolsun ki, Rabbinin azabı el
bette gelecektir.» (Tur Sursi : 6 - 7) . 

«Denizler kayınatıldığı zaman ... » (Tekvir Suresi : 6) . 

«Göğün, insanları bürüyecek ve gözle görülecek bir 
duman çıkaracağı gıünü gözetle; işte bu, can yakan bir 
azaptır.» (Duhan Suresi : 10 - 11).  

İki hidrojen atomu birleştiği zaman HELİUM mey
dı.ına gelir. Bundan bütün kainatı saran yanıcı Eton do
ğar. O zaman gök, zikrettiğimiz ayetlerin nassiyle ateş 
olur : 

<(Gök yarılıp da gül gibi kızardığı, yağ gibi eridiği za.man 
(haliniz nice olur ? ) »  (Rahman Suresi : 37) . 

«0 gün gök erimiş maden gibi olur, dağlar da afalmış 
yünıe dö.ner.» (Maaric :Suresi : 8 - 9) . 

Şayet şu veya bu sebepten ötürü gökte herhangi bir 
negative proton diğer bir atomdaki positive protonla bir
l�şirse, bunun bütün kainatı nasıl Aniden yıkacağını, in
scın, hayvan, bitki, su, yer, gök, her şeyi kamilen nasıl 
mahvedeceğini tasavvur edebilmemize imkan yoJüur. 
Kur'an-ı Kerim bu hali şu ayetlerle vasfetmektedir : 

«Gök yarıldığı mman, yıldızlar dağıldığı zaman, deniz
ler kaynaştığı zaman ... » (İnfitar Suresi : 1 - 3) . 

«Gök yarılıp Rabbına boyun eğdiği zaman - ki gök 
boyun eğecektir -, yer düzeltilip içinde olanları dışarı ata-
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rak boşaldığı zaman ve yer Rabbına boyun eğdiği zaman
ki yer boyun eğecektir - herkes yaptığının karşılığını gö
r<>cektir.» (İnşikak Suresi : 1 - 5) , 

«Sura üfürüş üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp 
bir vuruşla birbirine çarpıldığı zaman, işte o gün, olacak 
olur, kıyamet kopar.» (al-Hakka Suresi : 13 - 15) , 

Hülasa : 

Kainat, dumandan şekillenip bu hale gelmişti. Tek
rar duman haline intikal edecektir. İnsanları ve diğer 
yaratıkları yeryüzünde tutan, kainat cisimlerinin düzen 
içinde devamını sağlıyan çekim kanunudur. Bu kanun, 
kalktığı zaman insanlar, ateş etrafında uçuşup dökülen 
pervaneler gibi uzayda uçuşacaklar, dağlar ve dünyanın 
diğer cüzleri birbirinden çözülüp atılmış renkli yün gibi 
savrulacaktır. «Göğü biz ellerimizle yaptık ve onu geniş

letiyoruz» (Zariyat : 47) ayetinin ifade ettiği üzre kaina
tın genişlem� hareketi tersine çevrilecek, bütün gök ci
simleri birbirine çarpacak, atomlar tutuşacak, her tara
fı bir ateş ve duman saracak ve böylece kainatın sonu 
başına dönmüş olacaktır. 

Kainatı birleşik bir varlık iken bir sofra gibi açıp 
yıldızları, güneşleri , uçsuz bucaksız gökleri meydana ge
tiren Allah, bir gün tekrar açtığı bu safrayı toplayacak

tır 

279 



«Ü (Allah) dilediği zaman onları tekrar toplamağa ka
dirdir.» C) 
'"(\ ' o ..,,. / o ;'"/ .)1,0, r 111 _\ , _  .. f� � \  o_,,, 

���,Qi�-- :���\t��������� --� 
_ ,,..,. ..... - -1' - � .. :.. .,, .,., ,,,,. .,, ,,,... \ l ' 

«0 g;ün göğü, kitapları dürer gibi düreceğiz, ilk yaratnıa-
ğa başladığımız gibi iade ederiz (ilk yarattığımız andaki ha
line sokarız) .» (2) 

Kur'an'ın şu mu'cizesine bakın ki ilim de Kur'an'da 
sayılan bu ihtimallerin dünyaya son verecegını söyle
mektedir. Bu suretle ilim, onun söylediğini doğrulamak
tadır. 

7. Güneşin, Hararetini Tazelemesi : 

İsra . Suresinin 97 nci ayeti cehennemin halini tı1s
\·ir ederken : 

«Ü, sÖınmeğe yüz tuttuğu zaman ateşini artırırız» 
d!yor. Acaba cehennemin ateşi nasıl kendi kendisini taze
liyor ? Biz bundan, dünyadaki güneşin durumuna da hir 
işaret sezmekteyiz Güneş, devamlı yanan bir ateştir. 
Dünya kurulalıdanberi bu ateş yanıp durmaktadı.r. Bu 
nasıl oluyor, güneş nasıl ısısını kaybetmiyor ? Güneşin 
içindeki atomlar, daimi surette parçalanmakta ve bu 
zincirleme parçalanmadan devamlı surette güneşin hara
reti tazelenmektedir. Bu hal, kıyamete kadar böyle sürüp 
gidecektir. İşte cehennem ateşinin de devamlı olarak ken
dini tazeleyip artması, güneşin haline benzemektedir. 

( 1 )  Şüra Suresi 29 

( 2 )  Enbiya Suresi 104 
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8. Dünyanın Dönüşünün Yavaşlaması :  

Kur'an-ı Kerim, şu iki ayetle dünyanın �kseni etra
rındaki dönüş hızının yavaşladıı!ma işaret etmektedir : 

«De ki gördünüz mü eğer Allah, kıyamete kadar g,eceyi 
devamlı kılsaydı sh:e Allah'tan başka ışığı getirecek tan
rı kimdir ? İşitmiyor musuınuz ? De ki : gördünüz mü 
eğer Allah size giiI11düzü devamlı �lsaydı, sizin rahat et
tiğiniz geceyi size Allah'tan başka getirecek tanrı kim
dir ?.,, (1) 

Jeoloj i araştırmaları göstermiştir ki dünya, güneş
ten koptuğu sırada ekseni etrafında şimdikinden çok 
daha çobuk dönüyordu. O z:aman gece ve gündüzün ta
mamı yalnız dört saatten ibaretti. Dünyanın dönüş hızı 
yavaşlıya yavaşlıya gece ve gündüz süresi artarak 24 saa
te çıktı. Dünyanın dönüş hızındaki eksilmenin, 124 bın 
senede bir saniye olduğu tesbit edilmiştir. Demek ki 432 
milyon sene sonra dünyanın dönüş hızı bir saat azala
cak ve gece - gündüz 3Üresi 25 saate çıkacaktır. Tabii ya
vaşlama bu oranda devam ederse. Bu yavaşlama böyle 
sürüp giderse dünyanın bir gün durması gerekir. Ve o 
zmnan dünyanın bir tarafı devamlı gündüz, bir tarafı da 
devamlı gece olur ki hayatın devamına imkan kalmaz. 
Bu yavaşlama zaman1a artabilir ve bu durma çabukla-

( 1 )  Kasas Suresi 7 1  - 72 
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şabilir de. İşte bu hal de dünya hayatının kıyametidir. 
Bu ayetlerde dünyanın dönüşüne de işaret vardır. 

9. Hava Basıncı : 
En'am Suresinin 125 nci ayetinde Yüce Allah hidayet

te olanla dalalette kalanın halini mukayese ederek şöy
le diyor : 

o ,... ,,,,., ": " .- O o r  ,,.., / ' /,,; �:u_�01 �;� r-���;;J;,0��c) � ı_;J;_) 
J ,,..,... .,,.. , ,,,. --- ) / ...... � ...... � ı -::� � i\ · ..ı. 1;-;; 1\ · � -:, "" \ ." \ -::: \ <"'// _., ;:' J _, n ,,-� v;ı. � !:= ?-- � \...C � �_r _ o.) .. A..o 

O ) .;  ..... � ,..,. / 

---- ) . .. ' 1  . . 1 \ \;:: ..- o .. \ \  @ ------.) �.Y:. � �f �-! 
«Allah kimi hidayete sevk etmek isterse onun göğsünü 
İslama açar. Kimi de dalalette terk etmek isterse oı:ıun 
göğsü.nü sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı 

yapar.» 
Bilinmektedir ki her yüz metre yükseldikçe hava 

basıncı bir derece azalır. Nefes alma zorlaşır. 15 - 16 bin 
metre yükseklikte basınç o kadıar düşer ki damarlardaki 
kan, dışarı fışkırır ve 22 bin metre yükseklikte özel ci
hazlar olmadığı takdirde insan nefes alamaz, göğsü da
ralır ve ölür. İlmin tesbit ettiği bu gerçek, Kur'an'ın söy
lediğinin aynı değil midir ? Kaldı ki Hz. Peygamber ne 
uçağa binmiş, ne balonla göğe uçmamıştı ki ğöğe yük
selmekle hava basıncının düştüğünü, oksijenin azaldığı
nı, insan göğsünün daraldığını bilsin. O halde bu bilgi 
kendine başka kaynaktan, Allah'tan geliyordu. 
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Yüce Allah Kehif Suresinde : 
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«Onlar (ashab-ı Kehf) mağaralarında üçyüz sene kaldılar 
ve dokuz da ziyade ettiler (yani üç yüz dokuz sene kaldı
lcır) .» (Kehif Suresi : 25) buyuruyor. 

Cenab-ı Hak ,Ashab-ı Kehfin hikayesini anlatıyor ve 
Resul-i Eminine onların, mağaralarında üç yüz dokuz yıl 
kaldıklarını hıaber veriyor. 

Necmn Hıristiyanları, bu ayeti duydukları zaman de
diler ki : «- Üç yüz senesini biliyorduk ama mağarada do
kuz sene fazla kaldılkarınıa dair bir bilgimiz yoktur.» Ce
nab-ı Allah, Peygamberine : 

«De ki : «Onların ne kadar kaldıklaAnı Allah daha iyi bi
lir ... » (Kehif Suresi : 26) buyurdu. 

Peki üç yüz ile üç yüz dokuz sene arasındaki müna
sc>bet nedir ? 

Şemsi yıl dünyanın Güneş etrafında dönmesinden 
meydana gelir. Güneşin daha doğrusu dünyanın, belirli 
bir noktadan ardı ardına iki kere geçmesi arasında kalan 
365,242217 Güneş günü bir Güneş yılını teşkil eder. Bir 
noktadan Güneşin iki kere geçmesi ile Yaz, Güz, Kış ve 

Bahar meydana gelir. Kameri yıl ise 35.436.768 günden 

ibarettir ki, bu dönen Ay'ın hareketlerinin sayısına bö

lünmüş, birbiri ıardı sıra iki küsuf arasında kalan müd

dettir. Güneş yılı ile, Ay yılı arasındaki fark : 10,859497 

gündür. Böylece her 33 senedeki fark, 358,363401 gün, ya

hut takriben bir yıldır. Buna göre her yüz senede Ay yı

lı üç sene artar. Üı� yüz (300) Güneş yılına 309 kameri 

yıl tekabül eder. Peygamberimiz (A.) Ay yılını kullanı

yorlardı. Binaenaleyh 300 Güneş yılı 909 Ay yılı eder ki 
ayet buna işaret etmiş oluyor. 
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B - KUR'AN'IN İLMİ İ'CAZI 

1. İnsanın Topraktan Yaratılması 

Kur'an'ın getirdiği ve ilimden ondört asır önce a.çık
lcımış bulunduğu ilmi gerçeklerden biri de insanın top
raktan yaratılmış bulunduğu gerçeğidir. Kur'an-ı Kerim, 
bu hikakati şu ayet-i kerimelerinde açıklamaktadır : 

.- J -;�;: 4 ....;,.,. c ' c ::-:  ..... � / J 0 "�...,., .o .,.... _... ,... , © �-' .:�l·_:v:- � µ\I ;\, 7'--' I � �  -: · -: · \ � ı \ -'  "' 
· :J -::--v-:- ı  � \ .;, �  " u .:\.; � v':.J 

1 )  «Ü'nun (varlığının) delillerinden biri de sizi toprak
tan yaratmasıdır. Sonra hemen bir beşer olarak (yer yü
züne) yayılırsınız.» (Rum Suresi : 20) 

) � ,�) (\ı>{ e . ) // J, 'ı ı�< 1 "o ...-.,,... .... 
<§) i.J �  C) CJ <..; �:a--:'.JL.t�(":ı)?���J:a�; 

2) «İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir : onu top
raktan yarattı, sonra «01 !» dedi, oldu.» (Al-i İmran Su
resi : 59) 

/ ) /o ,,,,. ,� ,/ -' c , ..., ,,.,., .tff ,,..,,, - ,.,, ' o o�(--;: -:::. ..,... , r.;\ 03jj '�.ı�:���\�;,l;.���l.Y°�i\ly>; � \ ,.,,.. . . # \  - 1 

3) «Ü, sizi çamurdan yarattı, sonra bir ecel tayin etti. 
Belirli bir ecel O'nun katındandır. Sonra bir de şüphe 
eclersiniz.» (En'am Suresi : 2) 

4) «İnsanı pişmiş çamur gibi kuru balçıktan yarattı.» 
(ar-Rahman Suresi : 14) 

Kur'an-ı Kerim, bunlarda ve daha başka ayet-i ke
rimlerde insanın topraktan, yahut Tin'den, yahut Sal
sal'den yaratıldığını söylüyor. Tin, toprağın su katılmış 

284 



halidir. Salsa! ise kuru Tin (çıamur) dir. O halde su ka
tılmış olsun veya olmasın bunların hepsi toprak demek
tir. 

Modern ilim ispat etmiştir ki insan vücudu, arzın 
ihtiva ettiği elementleri ihtiva etmektedir. Vücut karbon, 
oksijen, hidrojen, fosfor, kükürt, azot, kalsiyum, mağ
nezyum, demir manganez, bakır, iyod, flor, kobalt, zink, 
si.lisyum, alüminyum'dan teşekkül eder. İşte bütün bun
lar toprağı yapan unsurlardır. Gerçi bunların oranları 
nasıl ki insandan insana değişirse, insanla toprak arasın
da da değişir, ama nihayet hepsi da aynı ele!W!ntleri ih
tiva etmektedir. Yani bizler de Arzın birer parçasıyız. 

Şimdi bu gerçek, Kur'an-ı Kerim'in mu'cizlerinden 
biri değil midir ? 

Diğer bir mu'cize de insanın aslen nutfe'den mey
dana geldiğidir. O nutfe ki erkeğin çıkardığı bir damla 
sıvıdır, insan bu sıvıdaki hayvancıkların, kadının yumur
tasiyle birleşmesinden hasıl olur. İşte bu hayvancıklar 

ve yumurtacıklar hep mandan hasıl olmaktadır. Kan ise 
Kilüs'ten doğan sütsel maddenin emilmesiyle meydana 
geliyor. Kilüs : bitki, hayvan, ve sudan ibaret olan gıda
nın sindirilmiş durumudur. Bu gıdalar da toprağın un
surlarından meydana gelmektedir. Binaenaleyh hepsinin 

aslı topraktır. O halde toprağın unsurlarından teşekkül 
eden insan vücudunu tahlil etmek sureti ile, insanın aslı 
olan ADEM'in topraktan yaratılmış bulunduğu anlaşılır. 
Sonra onun zürriyeti, toprağın hülasası olan Nutfe'den 
yaratılmağa devam etmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'in mu'
cizelerinden biri deği:l midir ??? 
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2. Ceninde Nutfenin Yeri 

o ,,.....�111 � c J ?.. ı -:,.  o ,,..,, ' ,,,,,,,,. ,,. .,,.,, o fi'�:ır��Ü"�; \��cif_).b-\ )�:; 
«Rabbın, Ad,em oğullarının zürriyetlerini bellerinden al
dı; onlara : «Ben sizin Rabbnuz değil miyim ?» deyip bu
na kendilerini şahit tuttu. Onlar da : «Evet şahidiz.» 
(al-A'raf Suresi : 172) . 

Bu ayet, Kur'an-ı Kerim'in şeksiz, şüphesiz ilmi bir 
mu'cize olduğuna ve bu -kitabın Allah katından geldiğine 
en beliğ delildir. Takriben on dört asırdan beri okunup 
durmakta olduğu halde, bunda bulunan ilmi gerçelder 
anlaşılamamış ve ancak son Asırda cenin ilmi (Jinokolo
ji) nin ilerlemesinden sonra anlaşılabilmiştir. 

Bu ilim diyor ki : Cenin, ana rahminde teşekkül eder
ken husyeler, belinde, böbreklerin hemen altında biter
ler. Ve böylece belinde kalırlar. Ana karnındaki tekamu
lünü tamamlayınca 0 aşağı inerler ve doğarken de mu'tad 
yerlerine yerleşmiş olurlar. Dişi ceninde de yumurtalığın 
merkezi ıaynı şekildedir. O da belde, böbreğin altındadır. 
Demek ki cenin, ister dişi, ister erkek olun, zürriyet, be
linden alınır. İşte Kur'an-ı Kerim, hiçbir kapalılık, iltibas, 
şüphe ve te'vile mahal bırakmaksızın, henüz teşrih ilmi 
ilerlememiş, Röntgen şuaları ve mikroskop keşfedilme
miş iken bunu açıkça söylemiştir. 

3. İnsan Nasıl Yaratıldı ? 

Yüce Allah Tarık Suresinde 5, 6, 7, 8 nci ayetlerinde 
şöyle diyor : 

0Ltc0 0�ı;J�� C0�4-��Cı/JD; 
� / 
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«İnsan bir baksın, llleden yaratıldı ? AtlC'ı bir sudan ya
ratıldı. (Bu su, erke,ğin) sulh ( ün) deın, (kadının) taraib 
(in) den çıkar.» 

Bu ayetler de Kur'an'ın ilmi mu'cizlerindendir. Zira 
geçen elli seneye kadar erkeğin menisinin, sulbünden yani 
belinden ve kadının yumurtacıklarının ise göğüs kemikle
rinden yani teraibinden meydana geldiği bilinmiyordu. 
Böylece Kur'ıan, ilimden on dört asır önce insanda meni 
ve yumurtacıkların ifraz yerini izah etmiştir. 

Sonra Kur'an, insanın yaratılışındaki tıbbi gerçekle
ri ve ilmi nazariyele:ri işaret ederek diyor ki : 

. // ,, , , ' ,- l"' '..- •Y. ,- >  J ) · . l-0? :: ---QJ·· ·�� w�� 0b-��Ll>-�l:.Cl 0�0� 
.p. � \ � ,,,. ,., ' 

«Sizi analarınızın karnnlarında üç karanlık içinde yarat
maktan sonra yar,at:ır.» (Zümer Suresi : 6) 

Jinokoloji ilmi, ceninin ana karnında su, ışık ve ha
raret geçirmeyen üç sağır perde ile örtülü bulunduğunu 
söylüyor. Bunlar; su geçirmiyen Munbar, ışık geçir
miyen Amnion, ısı geçirmiyen corion zarlarıdır. Rahim 
dıştan içe doğru üç doku ile yapılmıştır. Parametrium, 
Miometrium, Endometrium dokuları. Bu dokular, ışık ısı 
ve su geçirmez zarlJarla sarılmıştır. Arap dilinde bunlara 
ancak zulmet denilebilir. 

Sonra Kur'an i.nsanın nasıl yaratıldığı hakkındaki 
tıbbi hakikatlere ve ilmi nazariyelere değiniyor da Cenab-ı 
Mevla şöyle diyor : 

«Biz insanı katışık bi:r nutfeden yarattık, onu işitir ve 
görür yaptık.» (el-İnsan Suresi : 2). 

Kur'an-ı Kerim bu ayet ile, insanın sadece tek bir 
nutfedan yaratılmadı�:ını, fakat bir emşactan yani karı-
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şımdan yaratıldığını söylüyor. Bu karışım, hayvan-i me
nevi ile, kadının nutfesi olan yumurtacığın halitasıdır ki 
önceki ayet (Tarık Suresi : 7) bunun ifraz yerini belirt
mişti. 

Kur'an, ilmi i'cazına devamla ğayb aleminde olan ce
ninin geçirdiği merhaleleri hatırlatıyor. Henüz ceninin ya
ratılışını tasvir eden teşrih ve tıp ilimleri gelişmemiş iken 
Kur'an-ı Kerim Mu'minun Suresinde bunu açıklıyor : 
«And olsun ki biz insanı süzme çamurdan yarattık, sonra 
onu nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra nut
feyi kan pıhtısıına çevirdik, kan pıhtısını bir çiğnemlik et 
yaptık, bin çiğnemlik etten kemikler yarattık, kemikllere 
de et giydirdik. Sonra başka bir yaratık yaptık ... » (Mu' -
minun Suresi : 1 1  - 13) .  

İzahına çalıştığımız ayet-i kerime, üç kısa ayeti ih
tiva: ediyor. Bu ayetler ilim ve atom çıağı olan XX. Asırda 
teşrih ve j inkoloji babında yazılmış ciltlerle eserin özetini 
içinde toplamıştır. Kur'an burada birinci ayette ve dıaha 
başka ayetlerde yukarıda açıkladığımız gibi insanın top
raktan, tinden ve salsaldan yaratıldığını söylüyor. İkinci 
ayet : «Sonra onu sağlam bir yere koyduk» taki al-KARA
RU'l-Makin, ancak anatomi ve jinokoloji  ilimleri titizlikle 
incelenmek suretiyle anlaşılabilir. İlim şöyle diyor : 
Kur'an-ı Kerim'in ayette zikrettiği mudğa, çiğnenmiş et 
gibi yuvarlak bir toptan teşekkül eder. Aşağısı içi boş bir 
kese gibidir ki (saffari) denir. Bu kese mudğanın ikinci 
ayında ayrılır. Yukarısı da bir kesedir. Bundan (Sela) de
nen içi su ile dolu bir kırba doğar. Bu, kalın göbek ba
ğının bitiştiği yer müstesna mudğayı her taraftan tama
men kaplar. Böylece mudğa, kendini sadmelerden, sar
sıntılardan koruyan mai bir kılıf içinde yüzer. Kahire 
Üniversitesi Profesörü Doktor Salim Muhammed, nutfe-
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nin konulduğu bu al-KARARU'l-MAKİN hakkında şunları 
söylüyor : 

«Rahmin anatomisini ve onun ana karnının aşağı kıs
mındaki emin yerin i tetkik eden ve geniş kalın cidarlı o 
kabı gören, sonra o geniş ve yuvarlak zarları, bağları, pe
riton içinde bulunan ve onu mesaneye ve kalın barsağa 
bağlıyan bu parçaları gören - ki bunların hepsi rahmin 
dengesini temin ediyor ve onu sağLamlaştırıyor, eğilmek
ten ve çocuğu düşmekten koruyor. Hamil ilerleyip rahim 
yükseldikçe bunlar da rahimle beraber uzanıyor ve do
ğumdan sonra tekrar kıs.alıp narmal vaziyetini alıyor. 
Evet bütün bunları tetkik eden, scnra bu havuz kısmının 
ve leğen kemiklerinin yaratılış tarzını bilen kimse Allah 
Taala'nın : <�Sonra nutfeyi sağlam bir Y'ere koyduk» sö
zünün doğruluğunu açıkça anlar. 

Kur'an-ı Kerim, gözlerden gizli kalan Ceninin, ana 
karnında geçirdiği devreleri anlatmaya devam ediyor : 

«Sonra nutfeyi kan pıhtısına çevirdik, kan pıhtısmı bir 
çiğnemlik et yaptık, bir çiğnemlik etten kemikler yarat
tık, kemiklere de et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir 
yaratık yaptık ... » (Mu'minun Suresi 13) . 

Anatomi ve j inokoloji ilimleri göstermiştir ki Kur'
an'da ifade edilen bu sıra, ceninin yaratılış düzeninin ta 
kendisidir. Hatta bun u Kur'an'ın söylediği lafızlardan 
başka lafızlarla söylemek dahi mümkün değildir. Tenasül 
(dölleşme) de önce erkek 200 - 300 milyon küçük hayvancık 
ifraz eder. Her hayvancığın (SPERMİN) büyük bir başı 
ve uzun bur kuyruğu vardır. Hayvancık, burgu gibi kuy
ruğunun kıvrımlı titreşiminin itmesiyle hareket eder. Ka
dmın Ovarium'una vasıl olunca yumurtacığı tek bir hay
Vbn aşılar. Aşılanmı� yumurtacık ikiye, dörde, sonra se-
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kize onaltıya ilh . . .  bölünmeye başlar. Böyleve Kur'aıı'ın 
söylediği gibi «Sonra nutfeyi kaiU pıhtısı yaptık» kan pıh
tısı gibi uzunca bir şekil alır. Cenin bu uzun şekliyle ala
ka olarak takriben kırk gün kadar kalır. Bundan sonra 
bölünmekle çoğalan bu nokta yuvarlaklaşır, gayrı munta
zc:ım yuvarlak bir şekil alır ki bu haliyle yuvarlaklığında 
ve yumuşaklığında çiğnel).miş et parçasına benzer. Ayetin 
dediği gibi ; «Daha sonra alaka'yı bir çiğnemlik et yaptık.» 
buna mudğa adı verilir. Bunun uzunluğu (2,5 cm.) den 
fazla değildir. Bu suretle aşılanmış yumurtanın hacmi elli 
kat ve ağırlığı da sekiz bin kat artmış olur. Bundan sonra 
nıudğa, birçok esas hücrelere ayrılır. Bu hücrelerin bin
lercesi kendi aralarında birleşir. Bunlardan her gurup, ce
ninin muayyen bir parçasını teşkil etmeye başlar. Mesela 
rnudğanın dış kısmı (Ektoderm) ,  cildi ve sinir sistemini 
yapar. Orta kısmı (Mezoderm) kemikleri, adaleleri, kan, 
kıkırdak ve katılgan dokularını yapar. İç kısmı (K:{to
derm) ise sindirim sistemi ve buna bağlı bezleri yapar. 

Böylece insanın yaratılışı, nutfenin yaratılışı ile baş
lar. Nutfe alaka olur. Alaka mudğayı yapar. Ortalama 
kırk gün, yahut beş hafta olan bu müddetten sonra ada
le!er, onlardan kemikler yapılır. Kemik gelişmesi ahva1in
de de önce kemikten çok daha şeffaf, daha az sert ve da
ha uyuşuk olan bir hastalık olur. Bu, etrafında kemik 
maddesi biriken kıkırdaktır. Süt dişleri :ayı denilen üçün
cü ayda şakak ve burun kemiklerinin nüveleri teşekkül 
eder. Mudğanın bütün kısımlarındaki esas unsurlar; ci
hazları ve teşekkül eden kemiklere et giydiren dokt;Jarı 
yaparlar. Böylece cenin, hiçbir değişiklik, bir başkalık ol
madan tam Kur'an'ın tasvir ettiği surete bürünür : «Ala

kayı mudğa yaptık, Mudğayı kemik yaptık, kemikler«� et 

giydirdik.» 
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Hani Kur'an ilme aykırı mıdır ? Artık bundan sonra 
okuyucunun Kur'an'dan bir şüphesi kaldı mı ? 

C -- JİNOLOJİ KONUSUNDA KUR'AN'DA İLMİ 
(T.IBBİ) .  İ'CAZ : 

1. İnsanda Cinsin Tayini : 

Cins tayini ile, doğacak çocuğun kadın mı erkek mi 
olduğunu kestirmek kasdediliyor. Cins tayini türlerin de
ğişmesiyle değişir. İnsanda başka, hayvanda başka, ha
şerelerde başka, kuşlarda başkadır. 

İnsanlardan çoğunun, doğan varlığın sebebi olarak 
kadınkı.rı gördüklerine şahid oluruz. Kendilerine dişi ço
cuk doğurdukları için kadınlarını ayıplayıp azarlarlar. İş 
hazan kadını dövmeye ve boşamağa kadar varır. Bu su
retle Cenab-ı Hak'kın şu ayetlerle tasvir ettiği cahiliyyet 
ahlakına gitmiş olurlar : «Aralarından birine bir kız oldu
ğu müjdelendiği zaman içi gamla dolarak yüzü simsiyah 
kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden, halktan 
gizlenmeğe çalışır; O:'.lU utana utana tutsun mu, yoksa 
toprağa mı gömsün ? Ne kötü hükmediyorlar !» (an-Nahl : 
53 - 59) . «Toprağa gömülmüş olana sorulduğu zama'll : Han
gi günahtan ötürü öldiiriildü ?» (at-Takvir : 8 - 9) . 

Eski milletler, kız doğmasından ikrah ederlerdi. Hat
U't hiçbir şefkat ve m �rhamet eseri göstermeden, yürek
leri titremeden kız çocuklarını toprağa gömerlerdi. Buna 
sebep, kız çocuğunun, birçok güçlüklere sebep ve kabile
ye utanç, olduğu inanGı idi. Kadına karşı olan bu görüş, 
biraz hafiflemiş olsa da hala cemiyetimizde hüküm sür
mektedir. Halbuki kadın cinsi ortadan kalkınca hayatın 
devam etmiyeceğini pekala bilirler. Çünkü yer yüzünde 
beşerin üremesi için k adın, bir bütünün yarısıdır. 
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Kur'an'ın i'cazını anlıyabilmek için ceninin cinsini ta
yin meselesi üzerinde biraz duralım : 

Bazıları diyorlar ki : Doktorlar ıana rahminde olan ce
ninin erkek mi kadın mı olduğunu bilirler. Bazıları da 
erkek şöyle yapsa, şöyle olur diyor. Ama bunların hepsi 
ilmin ve dinin kabul etmediği batıl iddialardan ibarettir. 

Filhakika doktorlar şimdiye kadar, rahimdeki yara
tığın cinsini bilemezler. Hatta çocuk, ana karnında birkaç 
aylık olsa da ve perde arkasını gösteren (X) ışınları kul
lansalar dahi bunu bilemezler. Bu husustaki bilgileri tah
minde kalır. Çünkü Ceninin rahme vaz'ı bunu bilmeğe 
müsait değildir. Ayet-i Kerimenin sarahatiyle ancak Al-
1.ah'tır ki 

«Rahimlerde olanı bilir.» 
<,Kıyametin ilmi Allah'ın iındindedir. Yağmuru O indirir 
v� Rahimlerde olam bilir. Hiçbir nefis, yarın ne kazıma
cağını bilmez. Ve hiçbir nefis nerede öleceğini bilmez. 
Şüphesiz Allah bilici ve (her şeyden) haberdar olucuduı·.» 
(Lokman : 34) . 

«Ey Lnsanlar eğer tekrar dirilmekten (ba'sten) şüphede 
iseniz (biliniz ki) biz sizi topraktan, sonra .nutfeden, �;on
ra hilkati belli belirsiz bir çiğnem ettıen yarattık ki, size 
(ne olduğunuzu) açıklıyalım. Ve dilediğimizi belli bir sü
rey'e kadar rahimlıerde tutarız; sonra sizi çocuk olarak çı
karırız ...  » (al-Hace : 5) . 

Ana karınındaki çocuğun cinsini kimse tahdit ve ta
yin edemez. Yani çocuğun erkek veya kız olması insanın 
elinde değildir. Bu, şimdi söyliyeceğimiz birtakım sebep
lerden ötürü böyledir. Bu iş, gizli olan büyük KUDRETE 
bağlıdır. Allah Ayetiyle saraheten bunu belirtiyor : 

«Göklerin ve yeri'lt hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini 
yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk 
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verir. Yahut çocukları erkek ve kız olarak çift v·erir ve 
dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz O, bilici ve kadirdir.» 
(Şura 49 - 50) . 

«Kıyametin saatini ancak O bilir. O'nun bilgisi dışında 
hiçbir ürün kabuğundan ayrılmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz 
ve doğurmaz ... » (Fussilet : 47) . 

Çocuğun cinsi kadına değil, erkeğe bağlıdır. Bu hu
sus da Ayetle sabittir : «Sizi bayağı bir sudan yaratıp, son
nı. onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yedeştir
medik mi ?» (Murselat Suresi : 20 - 22) . 

«İnsan kendisinin başı. boş bırakılacağını mı sanır ?. O, 
akıtılan bir meni damlası değil miydi ? Sonra ka:n pıhtısı 
olmuş, sonr.a Allah onu yaratıp şekil vermişti. Ondan er
kek dişi cins yaratmıştı. Bunları yapan Allah'ın, ölü
leri diriltmeye gücü yetmez mi ? Elbette yeter.» (Kıyamet 
Suresi : 36 - 40) . 

Bilginler, mikroskop ve yağlı mercek (oillen) vasıta
siyle keşif ve ispat etmişlerdi ki, Yüce AlLah'ın kudretine, 
ilmine ve iradesine bıaı1lı olan cinsin tayin ve tahdidi ka
dına değil, erkeğe bağlıdır. Bu, yalnız insan türünde böy
ledir. Hayvanat, haşerat ve kuşlarda da bambaşkadır. Bu 
konuyu açıklığiyle anlıyabilmek için kadın ve erkekteki 
üreme yönlerini (GENETİCİ) etraflıca incelemek lazım
dır. 

2. Üreme 

Malı1mdur ki, canLlar aleminin çoğunda üreme (pro
dustion) yolu, erkeğin kadınla çiftleşmesi ve kadına hay
vcın-i manevi vermesiyledir. Bu hayvan rahimdeki yu
murtayı aşılar. Hayvan-i menevi ile yumurtayı incelemek 
istersek, birincisinin başı, kuyruğu olan bir cisimden iba
ret bir şekil olduğunu görürüz. Bu cisim tek bir hayvani 
hücre (üne Living Ani mal Cell) den ibarettir. Bu canlı ci-
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simcik, her canlı gibi gıda alır, tenaffüs eder, dışkı çıka
rır ve hareket eder. Başı yumurta şeklindedir. Bu b;;,şın 
iç kısmında ortada çekirdek (NUCLEUS) denen kü<;ük 
bir daire vardır. Diğeri ise protoplasm denen canlı mad
deden ibarettir. 

İnsan meni hayvancığının bu çekirdeğini incelediği
miz zaman görürüz ki : içinde birbiri içine geçmiş «kro
mozom iplikleri denen» birtakım ipler vardır. Her ipliğin 
özel bir şekli bulunmaktadır. Bunlar insanda 24 tanedir. 
Bu kromozom sayısı insanda sabittir. İşte canlı varlığın tü
rünü tayin eden, bu sayıdır. Yani canlının insan, hayvan, 
veya başka bir yaratık olması, bu sayıya bağlıdır. Bu ip
liklerin sayısı değişirse canlının şekli, terkibi ve yaratüışı 
ela değişir. Mesela insan meni hayvancığında 'yirmi dört 
(24) iplik bulunurken köpekte (26), yer kurdunda ( 16) ,  

atta (30) , tavukta (38) , horozda (39), ip bulunmaktadır. 
Husyelerde hayvan-i menevinin kendisinden çıktığı ana 
hücre (MOTHER CELL) e gelince onun çekirdeğind� bu 
kromozom ipliklerinden 24 çift vardır. Yani hayvan-i :me
nevide olanın iki katı. Bu da canlı varlığın türünü tayin 
ve tesbit ve hiçbir değişikliğe uğramadan onu tam yaratıl
dığı şekilde tutmak hususunda İlahi hikmete bağlıdır. 
Eğer böyle olmasaydı, insan başka bir varlığa değişirdi, 
diğer canlı v;:ı.rlıklar da durmadan değişirlerdi. 

Meni hayvancığı için söylediğimiz şeyler, kadındaki 
yumurta için de tamamen aynıdır. Sadece yumurtrc.nın 
şekli, kuyruksuz bir dairedir. Şekilde de görüldüğü gibi 
bunun içinde çekirdek (EGG NUCLEUS) vardır. 
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3. İpliklerin Şekli : 

Ana hücredeki kromozom çiftlerinin şeklini düşüne
cek olursak, görürüz ki, bu çiftlerin her birinin kendine 
has bir şekli vardır. Yani bu ipliklerden birinci çiftin 
şekli mesela çomak gibi ise ikincinin helezon gibi, @ üçüncünün bru; ru;ağı çevrilmiş V harfi ® 
gibi, dördüncünün, doğru duran V harfi 
İlh. dir. 

® gibi, 

Kezıa kadının ana hücresinde de aynı şey vardır. Yalnız 
erkeğin ana hücresindeki ipliklerden son çiftin şekli de
ğişiktir. Son çiftin birinci ipliği çomağa benzerken, ikin
ci ipliği gayet kısadır : J, ,ı. Kadının ana hücresine gelince, 
onun son çiftinin şekli biribirine benzer. Her iki iplik 
de yalnız çomak gibidir. ı J, İnsanda cins tayinini kolay
lıkla anlıyabilmek (SEX DE.TERMİNATİON) için hay
van-i menevi yumurtanın yaratılışını da incelemek la
zımdır. 

4. Meni Hayv.:aneığıının Yaratılışı : 

Meni hücreleri , normal olarak, çekirdekten kromozom 
iplikleri çift olan ANA HÜCRE (MOTHER CELL) den 
meydana gelirler. Ya�'.li çekirdekteki ANA HÜCREDE (24) 
çfü kromozom ipliği vardır. Bu ana hücre çeşitli bölün
meler geçirir. İlkin �:<;:endisinden iki hücre doğar. Bunla
rın her birinin çekirdeğinde (24) kromozom hasıl olur. 
Ana hücrede 24 çift iken bunlarda 24 tek kromozon bu
lunmaktadır. Bu hücrelerin her biri de yine ikiye bölünür 
ve doğan yeni hücrelerde hep 24 tek kromozom sayısı sa
bit kalır. 'Sonundcı. hepsi an hücreden doğmuş 4 hücre 
hasıl olur. Bu dört hücrede meni hayvancıkları teşekkül 
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eder. Ana hücrede kromozom sayısı 24 çift iken bunlar
da kromozom sayısı yarıya, yani 24 e iner. 

5. Kadın Yumurtasını.n Yantılışı : 

Kadın yumurtasının yaratılışına gelince, o da kromo
zom sayısı çift olan yani çekirdeğinde (24) çift kromo
zom ipliği bulunan ana hücreden meydana gelir. Sonra 
bu hücreler çeşitli bölünme merhaleleri geçirirler. Bun
dan, biri çekirdekli, diğeri çekirdeksiz iki hücre meydana 
gelir. 

Bu suretle birinci hücre, iki hücre verecek şekilde bö
lünür. Bunlardan biri çekirdekli ve ipliklerin sayısı sabi t, 
yani (24) dür. Diğeri ise çekirdeksizdir. Sonra bu ikinci 
hiicre, çekirdeksiz iki hücre verecek şekilde bölünür. O 
halde bu bölünme ameliyesinden doğan hücreler dörttür 
Çekirdekli olan birinci hücre ki, buna yumurta (EGG) de
nir. Üç tane çekirdeksiz hücre ki, bunlara da «KUTUP 
CİSİMLERİ (POLUR BODİES) » denir. Böylece yumurta 
hücreleri bölünüp çoğalmaya devam eder. Yumurta, çe
kirdeğinde (24) kromozom ipliği, yani ana hücredekinin 
yarısı sabit olarak kalm Meni hayvancığı yumurtayı aşı
lcıdığı zaman, aşılamadan hasıl olan cenin (EMBRİYO) 
deki kromozom sayısı (24) çift olur. Buna sebep, meni 
hayvancığı (SPERM) ile yumurta (EGG) nın çekirdekl1?
rindeki kromozom ipliklerinin birleşmesidir. İşte canlı
l2r aleminde bu yeni yaratığın cinsini tayin ve tahdideden 
şey, bu sayıdır. 

Bilginler meni hayvancığı ve yumurtanın yaratılı şı 
yolundaki bu adım1arı keşfetmişlerdir. Bunu elektronik 
mikroskop ile bulmuşlar ve özel cihazlarla resimlerini 
çekmişlerdir. Üreme ile uğraşan bilginler (GENETİCİ.ST) 
lerin ve CYTOLOGYST'lerin nazar-i dikkatini çeken şey, 
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erkek ve kadın hücrelerindeki son kromozom çiftinin şek
lidir. Meni hücreleri ve yumurta çeşitlerini ayrı ayrı defa
larca müşahade ve mülahaza eden bilginler, bu şeklin 
hepsine uyduğunu görmüşler, başlangıçta hayrete düş
müşler, sonunda şu $abit gerçeğe varmışlardır : Kadın yu
murtalığın (OVARİUM) daki ANA HÜCRELER (MOTH
ER CELL), çekirdeklerinde (nucleus) birbirine benziyen 
kromozom iplikleri taşımaktadır. Erkeğin taşıdığı çift
lerden yalnız son çift birbirine benzememektedir. Yani er
Jz.eğin husyesindeki meni hayvancığı, çekirdeğinde y,a uzun 
bir ip J. veya kısa bir ip ı taşır. Halbuki kadındaki yu
murta yalnız uzun bi�r ip ! taşır. Aşılama esnasında erke
ğin belinden 20-0 - 300 milyon meni hayvancığı çıkar : 

«İnsan bir baksın ned1m yaratıldı ? Atıcı bir sudan yara
t1ldı. O su hıel ile gö�üs kemikleri .arasından çıkar. Biz 
onu tekrar diriltmeye kadiriz.» (Tarık : 5 - 8) . 

Yüce Allah buyurmuştur : «Sizi bayağı bir sudan yara
tıp belirli bir süreye kadar sapasağlam bir yere koymadık 
mı ?» (al-Murselat 20 - 22) . 

Akan menide bulunan 200 - 300 milyon meni hayvan
cığının hepsinin de yumurtayı aşılamak için gayret ettiğini 
w bunlardan yalnız b irini yumurtayı .aşıladığını, aşıla
ma sona erince, başka bir hayvanın hücumundan korun
mak için, yumurtalığın hemen koruyucu bir tabaka tara
fından kaplandığını düşünürsek, insanı yaratmakta Al
lah'ın kudretinin sırrını idrak eder, O'na ta'zim ve tak
dir için secde ederiz. «:'�efisforinizde de (Allah'ın varlığına 
ve kudretine) alam,et]er var. Görmüyor musunuz ?» (Za
riyat 21) .  «İlk y.araıtılışı bilmiştiniz, düşünüp ibret alsanı
za !» (Waki'a : 62) . 

Faraza bu büyü k :;ayıdaki hayvanat-i meneviyyenin 
takriben yarısı, çekirdeklerinde uzun ip, diğer yarısı ise 

297 



kısa ip taşısın; kadın ise önce gördüğümüz gibi sadece 
çomağa penzer bir ip taşımaktadır, bu ip ile yirmi dör
düncü ipi kasdediyoruz. 

6. Erkek vıe Kadının Yaratılışları : 

Bilginler insanın erkek veya kadın olmasını tayine 
sc:bebolan şeyin bu ip olduğunu bulmuşlardır. Mesela yu
murtayı çomak şeklinde uzun ip taşıyan bir meni hayvan 
cığı ı aşıladığı zaman meydana gelen çocuğun kromozom 
ipliklerinden bu son çiftin şekli, çomak şeklinde olur. ,,l. -J, 
Yani çocuk kızdır (Female) . Fakat çekirdeğinde kısa ip 
taşıyan meni hayvancığı, çekirdeğinde daima uzun ip (ço
mak) taşıyan yumurtayı - ki önce de dediğimiz gibi yu
murta daima uzun ip taşır - aşılarsa, netice bir uzun ip 
ile bir kısa ipten ibaret olur. ı .ı, Yani cenin erkekten iba
rettir (MALE) . Bu sözümüzü aşağıdaki şekilde göstenı1ek 
ele mümkündür : 
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Birinci halde çocuk kızdır : Çünkü kromozon iplikle
rfrıin yirmi dördüncü çiftinin, ikisi de uzun ipten ibaret 
tir ( xx ) . 

İkinci halde çornk erkektir : Çünkü kromozom iplik
lerinin yirmi dördün'.:!Ü çiftinden biri uzun, biri kısa
dır ( xy ) .  

O halde erkeği yapan, kısa ipin de, kadını yapan uzun 
ipin de kaynağı yi ne erkektir. Kadın erkek veya ka
dın olmasını tayin ve tahdid için bu iplerden iki türünü 
de vermeğe muktedir değildir. Bunlardan sadece uzun ipi 
verir, kendisinde kısa ip yoktur. Binaenaleyh erkek, eğer 
erkek çocuklıara sahibolmak istiyorsa, yumurtaya kısa 
ip taşıyan meni hayvancığı versin; kadınlardan müteşek
kil bir nesle malik o lmak istiyorsa o halde karısının yu
n:ıurtasına, çekerdeı�inde kısa ip taşıyan meni hayvancığı 
versin. 

Fakat bir defada yarısı kısa, öteki yarısı uzun ip ta
şıyan 300.000.000 a yakın meni hayvancığı ifraz eden er
kek, bunu yapabilir mi ? Yumurtayı, bu yahut öteki türün 
aşılamasını tayin ve tesbit etmeğe adamın gücü yeter mi, 
yetmez mi ? İşte Kur'an-ı Kerim'in bin dörtyüz seneden 
beri söylemekte oldu.�u, ve ilmin henüz ulaşmış bulundu
ğu gerçek budur. 

7. Tesadüf Kaınunu : 

Bu hususuta üreme ile uğraşan bilginler (GENETİ
CİST) diyorlar ki Yumurtayı aşılamak hususunda iki 
tiirden birine güç ve::ip onu muhayyer bırakan kuvvet te
sc:düftür. Evet işte o iddia ettikleri tesadüf, Allah Taala'
nın iradesini gerçekleştirme kudretinden başkası değildir. 
Dilediğine erkek, d ilediğine kız verir. O ne yarataca-
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ğını bilir. Her olana şahittir. İstediğini, arzu ettiğini ger
çekleştirmeğe kadirdir : 

«Wa ma tahmilu min unsa wala teda'u illa bi'ilmihi. 
: O'ııun bilgisi dışında hiçbir kadın gebe kalmaz ve ıfo
ğurınaz ... » (Fussilet : Suresi : 47) . «Allah'a ne yerde, ne de 
gökte hiçbir şey gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği gibi 
şekillendiren O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. O, güçlü 
ve h.akimdir.» (Al-i İmran : 5 - 6) 

Bunun için yüce Allah erkek veya kadın olmasını ki 
bu da 300.000.0000 a yakın meni hayvancığında bulunan bu 
iki ipten birini, yumurtayı aşılamak için seçmek ile müın
kindir - tesbit etmekteki bu büyük kudretine yemin edi
yor : «Wallıeyli iza yağşa wa.n.nahari izli tacella wama hala
ka'z-zekera wa'l-unsa = Kararıp ortalığı bürüdüğü za
man geceye andolsun, açılıp aydınlattığı zaman gündüze 
aııdolsun, erkeği ve dişiyi yaratana and olsun ... » (Al -
Leyl : 1 - 3) . 

-Kur'an'ın bu yaratılış gerçeklerini ve ceninin çeşitli 
devrelerinde geçirdiği safhaları ilimden ondört asır evvel, 
a!etler, röntgen ışınları ve mikroskoplar yok iken söyl_e
mesi, Kur'an-ı inceliyen ilim adamlarına parmak ısırt
mıştır. 

Evet, dünya insanlara mamur olarak devam etsin di
ye varlığa gelecek olan iki cinsten birini tayin eden sade
ce İlahi güç ve Rabbani hikmettir. Bu da Ayet-i Kerime
nin sarahatiyle belirli bir nisbet içerisinde olmaktadır : 
«Şüphesiz biz, her şeyi belirli bir ölçüye göre yaratmı
şızdır.» (Kamer suresi : 49) . Böyle dengeli yaratılmaktaki 
hikmetlerden biri de cinslerin birbirine taşkınlığını ön
lemektir. Görülüyor ki, Allah Taala ister erkek, ister kız 
olsun cins tayinini kadının eline değil, erkeğin eline ver-
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miş ve bunu aziz kitabında açıkça il.3.n etmiştir «Wanna
hu ha1akazzawcayni'zzak.ara wa'l-unsa min nutfatin iza 
tı.ımna. = Atılan meıniden iki çifti, kadın ve erkeği yara
tan Odur.» (Necm Suresi : 45 - 46) .  Yani Cenabı Hak, er
kP-k veya kız olmasını tesbit işini yumurta yoliyle değil, 
meni hıayv.ancığı yoliyle yapmaktadır. 

8. İlahi Hikmut : 

Cinsi tayin hususunu, kadına değil de erkeğe bağla
maktaki İlahi hikmet şudur : bu, kocaya bir ibret olsun 
da, koca, kız doğdu diye kadına zahmet etmesin, onu hor 
görüp kızmasın, kederinin şiddetinden yüzünü gizleyip 
kendisine verilen müjdenin kötülüğünden kavminden sak-
1.anacak duruma gelmesin ve cahiliyyet düşüncesiyle ha
reket ·edip zavallı kızı diri, diri toprağa gömmesin. Al
lah Taalanın mü'min kulundan istediği şunlardır 

1. Şehvetini tıatmin ile kendine verilen bu pek kıy
metli hediyyeye şükretmeli ve Allah'ın ni'metlerinden ken
disine taksim edip Jı1tfettiğine razı olmalıdır. 

2.  Bilmelidir ki , erkek veyıa kız olmasını Allah, 
kadının eliyle değil kendi eliyle yapmaktadır. 

3. Bu canlılar aleminde doğacak çocuğun erkek 
veya kız olmasını AJlah'tan başka kimse tahdid ve tes
bit edemez. Ancak O tayin eder. «Sizi rahimlerde dilediği 
gi.bi tasvir eden O'dm.» Bunun için ey ıakıl sahipleri ib
ret alın ve Allah'ın bizi bir tek nefisten yarattığını, sonra 
bu kainatı mamur edelim ve onu AUah'a ibadetle, ihlasla 
ve tevhidle... dolduralım diye bizden erkekler ve kadın
hır yarattığını hatıdayın. «Ey insanlar, sizi bir tek nefis
ten yaratan, ondan eşimi var eden ve ikisinden pek çok 
erkek ve kadın meydana getiren Rabbinize hürmetsizlik-
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ten sakının. Kendisi adına birbiriınizden dilekte bulundu
ğunuz Allah'ın ve akrabanın haklarına riayet edin. Allah 
şüphesiz hepinizi görüp gÖ:i'letmektedir.» (Nisa Suresi 
Ayet : ı) . 

D - .SAGLIK BAKIMINDAN KUR' AN'IN İ'CAZI 

1. Baldaki şifa : 

«Rabbın bal arısına vahyetti ki dağlaı·dan, ağaçlardan vıe 
kurdukları çardaklardan evleı· edin son.ra her çeşit mey
vadan yıe, Rabbın yollarında boyun ,eğerek yürü. Omm 
karınlarından muhtelif renklerde bir içecek (yenecek) çı
kar ki onda insanlara şifa vardır.» (Nahil Suresi 68 - 69) 

Balda beyni besliyen, vücudu kuvvetlendiren ma d
deler vardır. Bir Alman doktoru, balın, doksan hastalı
ğı tedavi ettiğini yazmıştır. Bunlar arasında ülseri de :e
davi ettiğini söylüyor. Bu vesiyle ile bir vak'ayı kaydet
meden geçemiyeceğim. Bir adam Hz. Peygambere gelir 

- Ya Resulallah, kardeşimin karnı ağrıyor, ne yap
sın ? 

- Git söyle bal yesin. 
Adam gider, ertesi gün gelir : 

- Ya Resulallah, kardeşime söyledim, bal yedi fa
kat karnının ağrısı geçmedi, der. Allah'ın Resulü 

- Git söyle bal yesin. Çünkü Allah'ın kitabı yalan 
söylemiyor, senin kardeşinin karnı yalan söylüyor, der. 
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G erçekten bir süre sonra adam gelir, kardeşinin şifa bul
duğunu söyler. 

İngiliz kraliyyet doktoru, bir iki sene önce yayınla
nan bir demecinde balın, en güçlü bir antiseptik olduğu
r;u söylüyordu. Doktora göre kendisi yaptığı ameliyat
larda antiseptik yerine bal kullanmış, çok iyi sonuçlar 
aimıştır. Öteki antiseptikler yarayı tahriş ettiği halde bal, 
hem onlardan çabuk yaranın iyileşmesine yardım etmiş, 
hem de yarayı gayet yumuşak tutmuştur. 

12 Nisan 1970 tarihli bir gazetenin ilavesinde balın 
5açlara çok iyi geldiği, saçları besleyip dökülmesini ön
lediği yazılıyor. 

2. Kur'an-ı Kerim, içkiyi, kumarı, zinayı, ölü hay
van etini, domuz etini yasaklamıştır. İçki ve kumarın in
san sıhhati üzerinde ne muzır etkiler yaptığı, izahtan 
varestedir. Ölmüş hayvan, kan akmadığı için vücudu ze
hirlenmiş, mikroplanmıştır. Zaten ölüm, bir hastalığın 
tesiriyle olduğundan ölii eti yenince o hastalığın mikrop
lan insana geçer ve insanı hasta yapar. Domuz etinin 
de insana vücuduna trişin taşıdığı bir gerçektir. Aynı za
manda domuz etinin, insandan gayreti kaldırdığı ileri 
sürülmektedir. Hastlı Kur'an'ın yasakladığı her şeyde 
insanın sağlığı veya hayatı için birçok zararlar vardır. 
Emrettiği şeylerde de insan için pek çok yararlar mev
cuttur. 

Bütün bu gerçekler, onun Allah kelamı olduğunu 
isbata yeter de artar bi:te. 

İşte Kur'an, insanları tam ve mutlak saadete götüre
cek yolları böyle çiziyor. Bu suretle Kur'an, hedeflerinde 
ilimle ittifak etmektedir. 

Bu ilim çağında 1ıbbın dediği, eskidenberi Kur'an'ın 
söylediği şeyin ta kendisi değil midir ? Kur'an'ın ilmi i'ca-
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zına bundan daha güzel delil olur mu ? Görülüyor ki 
Kur'an bu i'caziyle ilmin karşısında değil, onunla elele 
y.an yanadır. O ilerlemeğe mani değil, ileriye iticidir. Bir
çck ayetlerin sonunda «Kur'an'ı indirdik ki düşünüp ibret 
alasınız.» deniliyor. «Onlar ki göklerin ve yerin yaratılı
şı hakkında düşünürler, «Ya Rabbi, bunu boş yeı··� ya
ratmadm, seni tesbih ederiz, bizi Cehennem azabından 
ko,ru, derler» (Al-i İmran 191) . «De ki : bakınız, gök
lerde ve yerde ne var ? ... » (Yun us 1O1) . Ve insanı d ü
şünceye davet eden yüzlerce ayet. 

Kur'an'ın ilmi, kevni ve tıbbi i'c�ına dair verdiğimiz 
bu birkaç misal, onun tam bir mu'cize. olduğu ve bir in
san sözü olmayıp ancak ve ancak Allah kelamı olduğu 
hakkında bir fikir vermek gayesine matuftur. Yoksa 
Kur'an'daki ilmi i'caz sadece bu saydıklarımızdan ibaret 
değildir. Bu, denizden bir katre mesabesindedir. Yeı· 
yüzünde bulu.nam ağaçlar kal•em olsa denizler (mürek
kep olsa) da böyle yedi defa (Allah'm kelimelerin i ya
zarken) tükenip tekrar dolsalar yine Allah'ın kıeliınelel'İ 
bitmez.» (Lokman : 27) . Ondıa bugünkü ilmin çözebil
c�iği pek çok mu'cizeler olduğu gibi, bugünkü ilmin se
viyesinin de üstünde gerçekler vardır : Onu okumak, çok 
okumak, derinden tefekkürle okumak lazımdır. O haşa 
bir ölü kitabı değildir. 

<<İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkiyle bilin : 

Ne Mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için .» 

Kalblere şifa olan Allah kelamı içinde sonsm hik-
met ve esrar var. Her .asrın ilim ışığı altında onun tef
sırini yapmak zaruridir. Çünkü o, muvakkat bir zaman 
için gönderilmemiş, bütün insanlığın, kıyamete kadar ge
lc·cek beşerin kutsal kitabı olarak gönderilmiştir. «Bu, 

öyle bir kitaptır ki onda asla şüphe yoktur. Allah'tan 

304 



korkanlara hidayet verici, yol göstericidir» (Bakara Su
resi : 2) .  

E - MÜSLÜMANLARIN İLMEı HİZMETLERİ : 

Kur'an'ın sevk e ttiği bu araştırıcı yolda gidenler, bir
kaç asır boyunca ilmin her dalında büyük hamleler yap
mışlardır. Onların çalışmalarını şarkta ve garpta bulunan 
İslam hükümdarları teşvik etmiş, onları koruyup mükfı.fat
lendırmışlardır. Abbasi Devletinin kurulması üzerine Ha
lite Mansur, özellikle matematik, astronomi alanlarında 
incelemeler yapmakla Yunan felsefesininin Arapça'ya çev
rilmesini emretmüıti. Harun er-Reşid ve oğlu Me'mun da 
bu yolda gittiler, bilginleri Bağdad'a toplayarak kütüp
haneler, beytu'l-hikme'ler kurdular. Abbasi hükümdarları, 
Asya'nın muhtelif yerlerinde bulunan hıristiyan bilginleri 
de Bağdad'a çekerek bu uğurda önemli fedakarlıklarda bu
lundular. O z,aman Bağdad ile diğer İslam merkezleri, ah
lak, siyaset, felsefe astronomi matematik biyoloji musiki 
ve diğer bilginlerin beşiği olmuştu. Antakya ile Harran'ın, 
tıp ilimlerinin en önemli tahsil merkezleri olduğunu tarih 
kaydediyor. Abbasilerin ilme ve bilginlere ne derece önem 
verdikleri, Me'mun'un Doktor Hüseyin ibn. Yahya'ya Yu
nanca'dan Arapça'ya çevirdiği her kitap ağırlığınca altın 
yı:-rmesinden anlamak mümkündür. Diğer İslfım hüküm
darları da alimlere aynı itibarı göstermişlerdir. Hemdan 
hükümdarı Şemsu'd·-devle, Filozof İbn. Sina'yı vezir yap
tığı gibi Jsfanan hükümdarı Alau'd-devle de ona vezirlik 
tevcih etmiştı. Gazneli Mahmud, Filizof Birılni'yi Hindis
tan'a çağırmak suretiyle İslam ilim ve medeniyetini ora
ya getirtmişti. Bu teşvik ve destek semeresini verdi. 
Müslüman bilginler ilk defa cazibesine kapıldıkları Yu
nan felsefi nazariyntını yavaş yavaş bırakarak tecrübe 
metoduna yöneldiler. 
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Pozitif ilim, deney ile başlar. Deney metodunu başla
tcınlar, müslümanlardır. Nasır-ı Tusi (1201 - 1274) nin, 
Euclid paralel postulatının güçlüklerini çözme çabası, mıa
t0matik dünyasında bin yıldan beri hüküm süren durgun
luğu gidermiş, duyusal mekan kavramından ayrılma ge
reğini ortaya koynıuştur. Matematiksel fonksiyon görüşü
ne modern matematik açısından bakan el-Biruni, tam ilmi 
açıdan statik kainat düşüncesinin yetersizliğini anlamış
tır. Fonksiyon fikri, dünyamızdaki yeni zaman görüşünü 
getirir, sabiti değişkene çevirir kainatı olmuş, bitmiş var
lık değil, olmakta devam eden varlık görür. Kur'an-ı Ke
rim'in «O'nun işi, bir işin olmasını istediği zaman, ona ol 
dı'mektir, o olur» (1) «Ü, her gıiin (an) başka bir iştedir» (2) 
ayetleri, bu görüşe uymaktadır. Harizmi ile Yunan sayı 
k�vramı, saf kemiyetten saf orantıya aktarılmış ve a::it
metikten cebre geçiş başlamıştır. 

İslam dünyasında matematiksel düşüncenin yanı sıra 
tekamül (evrim) fikrinin de yavaş yavaş gelişmeğe başla
dığını görüyoruz. İlk defa Cahiz (ö. 255 - 868/h), göç:le
rin; kuşların hayatı üzerinde meydana getirdiği değişikli
ğe işaret etmiştir. Daha sonra İbn. Miskeveyh (ö. 420 -

1029) ,  evrim teorisine daha belirgin bir .şekil verilmiştir. 
İbn. Miskeveyh'e göre Allah'ın emriyle yükseklerden inen 
nefis (ruh) , çeşitli varlıklarda görünmek suretiyle evrim
leşmeğe koyulmuştur. Bu varlık anorganik maddelerden 
sonra ilk defa tohumsuz bitkilerde, sonra tohumlu bitkiler
de gelişe gelişe dallı budaklı ağaçlara varmış, onların en 
ileri noktasında bulunan hurmada bitkisel evrimini tamam
fomıştır. Hurmada erkeklik ve dişil!k ayrıdır. Hurma
da hayvani özellikler görülür, onun da döllenmr;ısi için 
aşılanması gerekir. Daha sonra nefis evrimleşerek hay-

( l ) Yasin Suresi : 82 

(2) Rahman Suresi : 29 
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vanI.ar mertebesine, oradan da yükselerek insanlık nokta
sına gelmiş, böylece ruh, kemalini bulup akılla birleşmek 
suretiyle melekliğe çok yaklaşmıştır (') .  

Burada önemli olan, bu teorinin yanlışlığı veya doğ
ruluğu değildir. Önemli olan, müslümanların, evrim teori
sini Avrupalılardan çok önce ortaya atmış olmalarıdır. 

İsmail Ankıaravi, 1630 tarihlerinde gözlerine inen 
perdeyi, bir hal sahibi.nin mil ile aldığını söylemektedir ki 
bu ifade, Osmanlılarda katarakt ameliyatına benzer bir 
ameliyatın yapıldığını gösterir (2) . 

Müslümanlar bir yandan matematik, biyoloji, siyaset, 
hukuk ve kompozisyona dair eserler verirken, diğer yan
dan da denizcilik, turizm, musiki, mimari tarih ve coğ
rafya alanlarında eserler vermişlerdir. Tarihi bilim hali
ne getiren ve tarih sosyolijisini kuran İbn. Haldun'dur. 
Piri Reis'in yaptığı dünya haritası, bugünkü dünya ha
ritalarına, insanı şaşırtacak ölçüde benzemektedir. 

Müslümanlar, Çinden aldıkları kağıdı ipekten yapmak
la yetinmeyip pamuktan ve paçavradan da kağıt yapmış
lardır. Barutu kullanmada meharet kazanmışlar, onu bir
çok amaçlarda, ağır şeyleri atmada kullanmışlardır. Fran
sı.z tarihçesi Feraras Cebel-i Tank'ın kuşatımında kurşu
nun barutla atıldığını ve o vakitten itibaren İspanya hıris
tiyanlarınıh, barutu aynı şekilde kullanmağa başladıkları
nın, barutu :aynı şekilde kullanmağa başladıklarını yazmış
tır C) .  

İşte bunlar, Kur'an'dan ilhamını ıalan müslümanların, 
iEm ve teknik alanında yaptıkları icad vıe keşifler hakkın-

< ! )  Bkz. İbn. Miskeveyh, el-Favzu'l-Asğar, s. 86 - 91 ,  Beyrut 
baskısı, 1319; İbral:im Hakkı, Ma'rifetname, s. 30 - 31 

(2) .Ayniyye adlı eserinin önsözüne bakınız. 
(3)  Bu konuda daha geniş bilgi için Anglikan Kilisesine Cevap 

adlı esere bakınız. E. 145 - 1 50 
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da bazı çizgilerdir. Hiç şüphesiz onların bu azimli çabaları 
de>�am ettirilseydi müslümanlar, bugün bulunduklan se
viyenin çok, pek çok üstünde olacaklardı. 

Şimdi biraz da o zamanın batı İslam ülkelerine balm
lım : Fatimiler devrinde özellikle Melik Aziz ile Hakim 
zamanlarında Kahire de hiçbir alanda Bağdad'dan ge�d 
kalmıyordu. Saat rakkasını, miladi 1007 yılında ölen Mı
sırlı İbn. Yunus icad etmiştir'. 1099 miladi yılında doğan 
Ş2ri İdrisi, Kurtuba'da tahsilini tamamladıktan sonra Si
cilya hükümdarı Roger'in sarayına gidip 800 batman ağır
lığında gümüşten bir levha üzerine dünya haritasını kazı
dığını ve o zaman bilinen dünyanın bütün bölümlerini bu 
harita üzerine Arapça olarak yazdığını tarih tesbit etmiştir. 
Şerif İdrisi'nin, coğrafya'ya dair yazdığı eser gibi harita
lı.:ırını da bütün Avrupa ressamları, üç asır kopye etmiş
l·erdir. Ondan yüz sene sonra Sicilya Kralı, JI. Frederi2, 
Filizof İbn. Rüşd'ün evlatlarını sarayına alarak onlardan 
bitkiler ve hayvanlar üzerinde ders almıştır. 

Sekizinci hicri şöhret kazanan Ebu Musa Ca'fer el-Kev
rı] ile Ebubekir Razi sülfirik asit'i ve saf suyu bulmuşlar, 
cıvayı hazırlamışlar, ispirtolan mayalandırmışlardır. 
Ebu'l-Kasiın Halef İbn. Abbas, ameliyat bilgisini ortaya 
koymuş, ameliyat aletlerini tarif ve tavsif etmiştir. İb:�1. 
Rüşd'ün hocası İbn. Zühr, karın zarı iltihabını ilk keşfeden 
kişi olmuştur. 

Eczacılık sanatını da ilk önce müslümanlar icad etmiş
ler ve ilaç yapma yöntemi, Salerno şehrinden güney ülke
lerine yayılmıştır. 

Müslümanlar, mimaride ve tezyinatta dünyanın üs
tadı olmuşlardır. Onların yaptıkları ölmez abideler, dün
yanın her yerinden gelen sanat adamlarını hayran bırak
maktadır. 
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Müslümanlar, bitkiler ile de uğramışlar, bitkileri bir
leştirmede, tıbda kullanmada ileri gitmişlerdir. Birinci 
Abdurrahman, Kurtuba'da birçok bitki bahçeleri vücuda 
getirerek, birçok bilginleri tohum toplamak için doğu ül
kelerine göndermiştir. 

Müslümanlar böyle müsbet usulle ilmi çalışmalar ya
parken Avrupa'da Romalıların koydukları kanunlar, çalış
maya ve sanata karşı gelmekte idi. O zaman birçok insan
lar Eflatun felsefe�dne tıabi bulunuyor idi ki bu felsefe, 
sanayi ile meşgul obn kimseleri medeni haklara layik 
görmüyordu. 

F - BAZJ MÜSTEŞRİKLERİN KUR' AN 
HAKKINDAKİ SÖZLERİ : 

Avrupa'lı müsteşrikler, İslamı ve Kur'an'ı tetkike 
koyuldukları zaman gayeleri İslamiyeti öğrenip onunla 
dcıha iyi savaşmak idi. Uzun zaman böyle yaptılar. İs
lamın birçok noktalarını ters çevınp yazdılar, nerede 
itiraz ihtimali varsa hemen ona sarıldılar ve böylece 
asırlarca İslamı yan�ış tanıttılar. Bu hususu bizzat ken
dilerinden olan yaza�·lar itiraf etmektedir. Montgomery 
Watt, şöyle diyor : 

«Garplı yazarları n ekseriyeti, Muhammed hakkında
ki en kötü şeyleri kabule hazır durumda bulunmuşlar, 
nerede itiraz gibi görünen bir ifade bulmuşlarsa hemen 
buna gerçekmiş gibi sarılmışlardır.» (1) 

Bu hareketleriyle müsteşrikler, birçok ıyı niyetli 
ki mseleri de yanıltrr.ışlardır. Mesela bu yanıltılanlar ara
sında Carlyle başta gelir. Hz. Peygamberin samimiyeti-

( 1 )  Dr. Kasım Küfrev[, Hazreti Peygambere Dil Uzatanlar, s. 8 ,  
İstanbul, 1 969 
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ni, dürüstlüğünü Hıristiyan alemine ilk defa haykıran 
bu ses, söz Kur'an'a gelince kısılır, boğulur ve hırıltıla
ra döner : «Şimdiye kadar giriştiğim en meşekkatli oku
ma; bıktırıcı, kaba, alt üst bir yığın» der Kur'an için. (' ) 
Bu hükmün, hakikatle, insafla ve ilimle en ufak bir il
gisi yoktur, bir dildeki edebi parçayı ıanlıyabilmek ıçın 
o dile iyice vakıf olmak lazımdır. Hiç Arapça bilmeden 
kasden yanlış yapılmış, edebi üsluptan yoksun bırakıl
mış yavan tercümelere bakılarak Kur'an hakkında hü
küm verilir mi ? Cıarlyle'ın bu hükmüne insaflı ilim ada
mı A. J. Arberry şöyle cevap veriyor : 

«Carlyle'ın Kur'an-ı bu şekilde yermesi, Arapça me
tin gözden geçirilmek suretiyle değil, onun yetersiz ter
cümeleri üzerim� verilmiş bir hükümdür. Bu tercüme
lere, metne sadık, çevirirler göziyle bakılmıştır.» Arberry, 
Kur'an\ anlıyabilmek için iyi Arapça bilmek yanında 
onu bir müslüman gibi okumak gerektiğine işaret eder 
ve der ki «Değerlendirme bu esaslara dayanınca «bık
tırıcı tekrarlar», ·«alt üst olmuş muğlak yığın» gibi it
hamlar manasızlaşır ... Carlyle ile kendisi gibi düşünen
lerin kullandıkları kaidelere uygun olmaktan ziyade, ger
çeğe yaklaşan yersiz bir teşbih ile şöyle söyliyelim : Bir 
kimse büyük bir resim galerisinde kendisini düzinelerle 
Madonna and Child, düzinelerle Annuciation, The Temp
tation, The Crusifixion, The Ressurrection tabloları ile 
çevrili görünce bütün ressamların nesline küfür yağdır
mak için az çok bir sebebe sahip bulunur. Bıktırıcı, kc.
rışık, kaba, alt üst bir yığın diye bütün sergiyi kapatmak 
için az çok bir sebep gösterebilir. Bir vahşi de Michel
angelo, Raphael, ve Titan'ın şaheserleri hakkında ceha
let fışkıran bir ıanlayışsızlık içinde böyle konuşabilir. Ve 

O )  Aynı eser, s. ı 7 - 18. 
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işte böylece bir v.ah§i de bir yanlış ıanlama içinde sab
rc>demiyerek Kur'an hakkında böyle yazdı.» ( ' )  

İşte Arb�.rry CarlyJ e'ı böyle tavsif ediyor ve gerçeği 
söylemenin ilmi gururu içinde ifadesine devamla diyor ki 

«Mü'minlere gelince, onlardan hiçbir suretle tahay
yül edemiyecekleri bir şeyi saklamıyacağım Ben müs
lürrum değilim; hiçbir zaman da olmadım. Şu halde, 
Pickthall'in tarifi, beni insaflı bir mütercim olmaktan 
uzak tutar. Buna rattmen yalnız filoloji yönünden değil, 
zihniyet itibariyle de insaflı olmağa gayret ettim. Bu se
mavi kitapları ele alıneğa ve kavramağa gayret sarfeder
ken, onların birer vahiy olduklarına inanan bir insan gi
bi hareket ettim. Bu ifade ne manaya gelirse gelsin.» 

«Ben Kur'an'ın tabiat üstü bir eser olduğundan şüp
he etmiyorum. Zira büyük bir vecih hitabesi olmanın 
bütün işaretlerini taşımaktadır. Muhammed'in, günlük 
hay.atında nasıl bir eda ile konuştuğunu pekala biliyo
ruz. Zira hadisleri büyük miktarda muhıafaza edilmiştir. 
Bu suretle Margoliouth'un «Edebi eserle onu meydana 
getiren dimağ arasında bu kadar aynılık arzeden diğer 
bir hal bulmak zor olacaktır>) mütalaası tamamiyle ha
kikatten uzaktır. Muhammed'in hadis kitaplarındaki 
sözlerini otantik olarak kabul edersek-ki kabul etmek 
için yeterli delillere sahip bultınuyoruz- ve Kur'an'ı da 
Margoliouth'un telakkfai veçhile onun şuuru mahsulü 
·sayarsak o vakit bir adamın, edebi ifadesinin, normal di
linden bu kadar temı:!l ayrılıklar arz ettiği duruma ben
zer diğer bir hal göstermek zor olacaktır» demek daha 
uygun olacaktır.» (') 

( 1 )  Aynı eser, s. 19 - 20 (The Holy Koran, London, 1953, s. 26-27) 
, (2) The Holy Koran, Londan 1953, s. 31 (Hz. Peygambere Dil 

Uzatanlar, s. 20) 
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Ve nihayet Arberry şu hükme varıyor : 

«İslamiyeti anlamak istiyen her fert, Kur'an adı ve
rilen kitabı hafife almaya veya onun hakkında cahilane 
hükümler yürütmeye yeltenemez. O, beşeriyetin en bü
yük abideleri arasında sayılır.» (1) 

İşte yaptığı İngilizce Kur'an Tercümesi en son ya
yınlanan büyük bir oriantalistin gerçeği ifade aşkiyle 
söyledikleri. İngilizce konuşan müslümanlar - için eC.ebi 
ve ilmi değeri üstün bir Kur'an çevirisini meydana geti
r�İı Marmaduke Pickthall ise önsözünde şöyle diyor : 

«Bir mukaddes kitabı, onun vahiy olduğuna ve getirdik
lerine inanmıyan bir kimse doğru olarak çeviremez. Bu 
bir müslüman İngiliz tarafından yapılan ilk Kur'an ter
cümesidir. Kur'an tercüme edilemez. Bu çevirinin dile 
adapte olması için her türlü gayret sarfedilmiştir fakat 
yine de bu çeviri, Mukaddes Kur'an değildir. O takli de
dilemez senfoni, o insanı göz yaşlarına ve vecde gark 
eden ifade bunda yoktur. Bu sadece Kur'an'ın meali
dir. Ne Arapça Kur'an'ın yerini, tutar, ne de onun şü
mullü manasını ifade edebilir.» (2) 

Nihayet Avrupa müsteşriklerinin Kur'an hakkrnda 
söyledikleri sözlerden birkaçını ve müslüman olan bir 
hıristiyanın yazısını da kaydederek Kur'an'a tahsis edi
lfm bu bahsi kapatmak istiyoruz : 

Meşhur muharrir, müsteşrik, Arap Edebiyatı mü
tehassısı ve Kur'an'ı Kerim mütercimi Dr. Maurice Kur'
an hakkında şu mütalaaları yürütüyor : 

«Kur'an nedir ? Her tenkidin üstünde bir fesahet ve 
belağet mucizesidir. Üçy_üz elli milyon müslümanın göğ;.. 

( 1 )  Aynı eser, s. 33 
(2) The Meaning of the Glorious Qur'an I. s. 3, Tac Company 

Ltd. Karachı Lahore - Dacca. 
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sünü haklı bir gurur ile kabartan meziyeti, onun her 
manayı güzel ifade itibariyle indirilen kitapların en mü
kemmeli olmasıdır ... Edebiyat ile ilgilenenler için Kur' -
an bir edebiyat kitabıdır. Lisan mütehassısları için Kur'
an bir lafızlar hazinesidir. Şairler için Kur'an bir ahenk 
kaynağıdır. Bundan başka bu kitap, fıkıh ahkamının bir 
muhiti maarifi (ansiklopedisi) dir.» 

Dr. Maurice diğer bir yazısında şöyle diyor : «Bi
zans hıristiyanlarını içine düştükleri batıl itikatlar ba
taklığından ancak Arabistan'ın Hira mağarasından yük
selen ses kurtabilıniştir. İlahi kelimeyi en yüksek maka
ma çıkaran ses bu sesti. . .» (1) . 

«İngilizce - Arapça, Arapça - İngilizce lügatlarında 
yazı yazan Dr. Steingas Kur'an hakkında şu sözleri ya
zıyor : 

«Kur'an, insanların istifade eline geçen eserlerin en 
büyüklerinden biridir. Kur'an'da büyük bir insanın hayatı 
ve seciyesi en vazıh şekilde görülmektedir. Muhammed'in 
doğruluğu, faaliyeti, hakikati araştırmada samimiyeti, 
salsılmaz azmi, hiç bir vakit sarsılmıyan imanı, kendisi
ni dinlemek istemiyenlere ezeli hakikati dinletmek yo
lundaki sebatı, bcıncı kalırsa bunlar O'nun o cesur ve 
azimkar Peygamberin Hatem-i risalet olduğuna en kat'i 
ve en emin delillerdir.» 

Kur'an'ın müteı; ssıp tenkitçisi ve mütercimi Geor
gesıale diyor ki : ((Şüphesiz Kur'an Arapçanın en mükem
mel ve en mevsuk e�.eridir.» 

«Müslümanların itikadı veçhile bir insan kalemi, bu 
i'cazkar eseri vücuda getiremez. Kur'an bizatihi daimi 
bir mucizedir. Bir mucize ki ölüleri diriltmekten çok da-

O )  Ömer Rıza (Doğrul) , Kur'an Nedir ? altıncı fasıl, s. 97 - 100 
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ha yüksektir. Bu mukaddes kitabın kendisi, menşeinin 
semavi olduğunu ispata kafidir. Muhammed, bu mucize
YP dayanarak kendisinin bir peygamber olarak tanınma
sını istemiştir. Arabistan'ın çıplak ve kısır çöllerini ay
dınlatan, şair ve hatiplere meydan okuyan Kur'an, b:.r 
ayetine bir nazire istemiş, hiç kimse bu meydan · okuma
ya karşı gelememişti . » 

«Burada yalnız bir misal getirerek bütün büyük 
adamların Kur'an'ın belağetine boyun eğdiklerini göster
mek isterim. Hz. Muhammed'in zamanında Arabistan 
şairlerinin başı, Şair Lebid idi. Lebid muallakattan biri
r:in nazımıdır. O zaman putperest olan Lebid Kur'anın 
bıılağeti karşısında lal kalmış, ve bu belağeti en güzel 
sözlerle ifade etmişti. Kur'an'ın belağeti karşısında hay
ran kalan Lebid, müslümanlığı kabul etmiş ve Kur'an'
ın ancak bir peygamber lisanından duyulacağını söyle
mişti.» 

«Kur'an'ın lisanı beliğ ve harikulade akıcıdır. Ce
nab-ı Hakkın şan ve celalini,, büyüklüğünün sıfatlarını 
ifade eden ayetlerin ekserisi, müstesna bir güzelliğe haiz
c1ir. Kur'anı tarafsızca tercümeye gayret ettimse de oku
yucularım, Kur'an'ın metnini sadakatkarane ifadeye mu
vaffak olamadığımı gör�ceklerdir. Bu kusuruma rağmen 
okuyucular, tercümemde bahis mevzuu ettiğim muhte
şem ayetlerin birçoklarını göreceklerdir.» (1) 

«Manuell King, Prespitaryanların Teotavnard Kili
sesinde 1915 senesinin İkinci Kanununda Müslümanlık 
hakkında iradettiği bir konferansta şu sözleri söylemiş
tir : 

«İslamın semavi kitabı Kur'an'dır. Bu Kitap, Hz. 
Muhammed'in peygamberlik müddeti esnasında almış ol-

(1 )  Ömer Rıza Doğrul, Kur'an Nedir ? ,  altıncı fasıl, s .  100 - lO :l 
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duğu vahiylerin mecmuudur. Kur'an, Müslümanların 
i'tikat esaslarından başka birçok ahlaki telkinleri, gün
lük hayatlarına dair birçok kuralları ihtiva etmektedir. 
Bu i'tibarla müslümanlar Hıristiyanlara karşı üstünlüğü 
haizdirler... İslamiyyet çoğunluk esasına dayanmakta
dır. Bu din bütün insanları eşit tanır, ve insanın ruhunu 
zntı ecell-ü A'laya pek .yakından bağlar.» 

«İslamın cumhuri esaslarından bir kısmı kadınlara 
aittir. Kur'an'da kadınlar zikrolundukç.a haklarında hür
met ifade eden sözler kullanılır. Analara sevgi, zevcelere 
şefkat ve bağlılık Kur'an'da hararet ve ısrarla tavsiye 
olunur.» 

«Filhakika müsl.ümanların yübek ahlakı her takdi
re layıktır. Bu ahlakın düzenleyicisi Allah'ın kitabının 
emirleridir . . .  » 

«Allah'a teslimiyyeti öğreten müslümanlığın salikle
ri doğru, dürüst, insaflı, sözlerine bağlı vaitlerine vefa
kar olma gibi sıfatlarla muttasıftırlar. Başka türlü söy
liyecek olursak, akıl ve mantık, sözümüzü cerheder.» 

«Kur'ari'ın Hz. Muhammed tarafından vücuda geti
rildiği ekseriya iddia olunur. Bu görüşe göre Hz. Muham
med, Kur'an-ı Tevrat ve İncil'den intihal etmiştir. Benim 
kanaatim bunun hilafınadır. İlham aleminde vahiy de
diğimiz şey varsa ve vahiy, kamil bir vücudu haizse Kur'
an'ın indirilmiş bir kitap olduğunda şüphe yoktur. Hı
ristiyanlar, Hz. Muhammed'in hak bir peygamber olma
dığını, Kur'an'ın O'nun eseri olduğunu söylüyorlar. Ha
kikat bu merkezde oba, Muhammed nasıl olur da ken
disini muaheze eden ayetler söyler ? Ve bunları niçin ese
rinde bırakırdı ? ! » 

«Mr. Davenport Hz. Muhammed ve Kur'an-ı Kerim 
adlı eserinde Kur'an-ı Kerim'den bahsederhm şu sözleri 
söylüyor : 
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«Kur'an'ın sayısız hususiyetleri içinde bilhassa iki
si fevkalade mühimdir : 1. Zat-i Kibriya'yı ifade eden 
ayetlerin ahengindeki ulviyy�ti. Kur'an-ı Kerim, beşeri 
z,aaflardan herhangisini Zat-i Kibriya'ya isnattan münez
zehtir. 2. Kur'an, baştan sonuna kadar beliğ olmıyan, 
ahlaki olmıyan veyahut terbiyeye muhalif bulunan her
hangi bir fikir, herhangi bir cümle ve herhangi bir hi
kayeden münezzehtir. Halbuki bütün bu eksiklikler hı
ristiyanların ellerindeki Kitab-ı Mukaddes'te boldur.» (') 

Kur'an'ın tilaveti esnasında Arapların duydukları 
ilhatn, onun büyüleyici üslCıbu, oun ulvi şi'ri, onun ha
lavet-i nazmı dolayısiyledir. Ayetlerin çeşitliliği de şayan-i 
dikkattir. Kur'an-i Kerim muhteşem ayetlerle Arş-ı 'Ted
birinden kainatı idare eden Zat-i EceJl-ü A'layı ifade eder. 
Cennetin ebedi nimetlerini izah ederken ayetler neşat ve 
ahenk ile dalgalanır. Cehennemin azabını anlatırken ilte
şın bir hararetle çalkalanır ! » (')  

Yüce Allah diyor ki 

«De ki : «İster inanın, ister inanmayın; kendilerine ön

ceden ilim verilenlere ayetlerimiz okwıduğu zaman çe

nderi üzerine secdeye kapanırlar ve derler ki : Rahbı

mızı tenzih ve tesbih ed,eriz. Doğrusu Rabbımızın va'di 

yapılmış, yerine getirilmiştir. Ve çeneleri üzerine ağlıya

rak secde ederler ve bu onların gönüllerindeki inceliği 

arttırır.» (al-İsra' 107 - 109) . 

( 1 )  Ömer Rıza Doğrul, Kur'an Nedir ? ,  Altıncı Fasıl, s. 105 - 107 
(2)  Hazret-i Muhammed ve Kur'an-ı Kerim, Jhon Davenport,. 

Ömer Rıza Tercümesi, s. 72. 
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G - NİÇİN MÜSLÜMAN OLDUM ? 

(Arjantin Kurtuba şehrinde çıkan İslamın Sesi Ga
zetesi 21 Mayıs 1962 tarihli sayısında din kardeşimiz olan 
Alman asıllı, kültür ve doğumu itibariyle Arjantin'li olan 
Seyfeddin Derk Mosk'un bir konuşmasını yayınlamıştır. 
Konuşma kendisiyle Allah'e. ve Peygamberine inanmıyan 
bir inatçı arasında geçmektedir.) : 

Senelerden beri ben samimi bir katoliktim. Şimdi 
ise İslam Dininin farizalarını yerine getirmek imkanına 
sahip bulunmak şerefine nail oldum. Acaba beni bu de
ğişikliğe sevk eden, beni nurlandıran ne idi ? 

Az bir zaman önce tanıdıklarımdan biri bana «Niçin 
müslüman oldun ?» diye sordu. Kafamda birden bire çe
şitli fikirler dolaştı. Ona şöyle cevap verebilirdim «Çün
kü İslamdaki hakikati yakinen kavradım.» yahut şöyle 
diyebilirdim «Çünkü ben, Peygamber Muhammed 
{S.A.V.) in şahsiyyetini beğeniyorum.» Yahut : «ÇÜnkü 
ben, daha önce hata içerisinde bulunduğumu anladım.» 
Belki de söyliyeceğim şeylerin en kuvvetlisi şu olabilir
di : «Ben, İslamdaki kemali gördüm ve onunla kaynaş
tım.» Ama cevabım bunlar olmadı. Zira bunların hepsi 
de doğru olmakla beraber hiçbiri demek istediğimi ifa
de etmezdi. Çünkü Allah beni Kur'an-i Kerim okumağ.a 
sevk etmekle ruhumu aydınlatmak dilemişti. Böyle ce
vap verdim; ve ceva·bımın, bilhassa beni İslama çeken 
amili ifade etmek bakımından güzel olduğuna kani ol
dum. Evet Kur'an-ı ir{ defa okuduğum zaman, onun bü
tün zekamı kapsayacak şekilde ruhumda yer ettiğini gör
düm ve kendimi olağan üstü bir gerçek karşısında bul
dum. Tevrat'ı ve İncili de okumuş, onların muhtevasına 
vakıf olmuştum. Fakat Kur'an-ı Kerim'le onlar arasında
ki fark, o kadar büyüktü ki ! Hem lafız, herp. mana b;:t-
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kınımdan, İlk kitaplardan çıkan kelimeler insan ruhun
da bir ışık doğuruyor, sonra çok geçmeden o ışık sö
nüp gidiyordu. Hayır, doğrusu Kur'an insan eseri değil
dir. Zira hiç· kimse onun mislini getiremez. Bu, insan gü
cünün üstündedir. 

Muhatabım bana : «Kur'an okumakla mı müslüman 
oldun ? Bu imkansız. Sen birbiri içine girmiş karanlık
lardan ve ihtilaflardan ibaret olan bir kitap okumuşsun.» 
dediği zaman fikirlerimin semasından aşağı inmek zo
runda kaldım ve acıdığımdan bu insanın yüzüne gülüm
sedim : 

- Kur'an-ı okudun mu ? 
- Hayır. 
- Bilmediğin bir şey hakkında mı hüküm veriyor-

sun ? Eğer Allah sana azıcık bir ilim vermişse bu, bizzat 
okuyup tetkik etmeden duyduğun şeyler hakkında peşin 
hüküm vermen için değildir. 

- O halde Kur'an nedir ? 

- Kur'an-ı Kerim ebedi bir mucizedir. O, öyle bir 
kitaptır ki, Allah onu, Peygamberi Muhammed (S.A.V.) e 
vahyetmiştir. Tek harfini dahi tafriften korumuştur. 

- Kur'an'da olan mucize nedir ? 
- Her şeyden önce sana mucizenin ne olduğunu be-

llrtmek isterim. Mucize Peygamberin iradesi haricinde 
tahakkuk eden ve insanlar nezdinde onun peygamberli
ğinin delili olan, hiç kimsenin yapamıyacağı harikula
de şeydir. Tarih bize gösteriyor ki, Muhammed (S.A.) 
Araplara Kur'an'a nazire yapmaları için meydan okumuş; 
Ama onlar fesahet ve belağette o kadar ileri gitmelerine 
rağmen onun örnegını getirmekten aciz kalmışlardır. 
Buna ne kadar özenmişlerse de bütün çabaları boşa •;ık
mış, isteklerine kavuşamamışlardır. 
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- Kur'an-ı Kerim ne bakımdan bir belağet muci
zesidir. 

- İfadesindeki açıklık ve belağetinde muhtevasının 
biribirine şiir gibi bağlı olması bakımından. Oysa o, Arap 
ş:ir üslUplarından hiç birine benzemez. Beliğ ifadeleri
nin bağlanışı ve intizamı itibariyle Kur'an, beşer kuvve
ti dışında , olan bir mücizedir. Kur'an tercümelerinden 
birini okumuş olsan, bunu anlarsın. Beşer sözünün üs
tünde bir kelam olduğunu görüp hayret edersin. Kur' -
an'ın gerek dünya, gerek Ahirete aidolan bütün mesele
lere önem verdiğini görürsün. İslam Dinini diğer dinler
den ayıran özellik Kur'an'dadır. Onda makul olmıyan 
hiçbir şey yoktur. Onda her şey tabii ve makuldur. Kur'
an hakikatlerini iptal etmek mümkün değildir. Bu hu
susta Allah'ın şu sözünü okuyabiliriz «De ki, Hak geldi, 
batıl gitti. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur.» (al
İsra' : 81).  

- Söylediklerinin gereği bulunmalıdır. O halde ni
çin Kur'an'da mucize olarak gördüğün şeylerden bah
sdmiyorsun ? 

- Her şeyden önce bana şu cevabı ver : Allah kim
dir ? . 

- O, Kamil bir şahıstır. Dünyayı yaratmıştır. İyileri 
mükafatlandırır, kötüleri cezalandırır. 

- Hayır, ben sana Allah'ın ne yapıp ne yapmadığını 
sormadım. «Allah kimdir ?» dedim. Amıa sen milli düşün
celerine göre dilediğini affeder dersin; fakat sen Allah'ı, 
Kur'.an-ı Kerim'in 112 inci Suresi oLan İhlas Suresindeki 
gibi izah edemezsin. O şöyle diyor : «Allah birdir . .Semed
clir, doğurmamış v.e d [)ğrulmamıştır. Hiçbir şey O'nun den
gi değildir.» 

- Allah'ın bir olduğunu ve diğer hususları ben de 
biliyordum. 
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- Biraz düşünsen hata ettiğini anlarsın. Evvela ka
fanı her türlü peşin fikirden temizle, Allah'ın mekanı ve 
sınırı olmıyan, eşi ve ortağı olmıyan, vücudu vacip bir 
tek varlık olduğunu düşün. Nazarını geriye çevir. Ne ka
dar gerilere gitsen de O'nun varlığından önce olan bir 
varlık olmadığını göreceksin. Bu Alem O'nun kıdemine 
nispetle bir göz açıp yumuncaya kadar olan bir zaman 
süresi demektir. Ne kadar ileriye baksan O'nun varlığının 
bir sonu yoktur. Bunları düşünürsen, O'nun vücuduna 
benzer bir varlık olmadığına, Zaman ve mekandan O'nun 
müteessir olmadığına hükmedeceksin. Her şeyi yokluk
tan yaratan bu yaratıcıyı, yaratmaktan ve yok etmekten 
aciz bulunan yaratıklarla karşılaştırdığın takdirde Al.., 
lr.ıh'ı, O'ndan önce bir insan tarafından doğurulmuş ol
maktan tenzih edeceksin. Bu batıl inancı inkar etmekle 
Allah'ı her türlü şerikten de tenzih etmiş olursun. İmdi 
karşımıza hayati bir mesele çıkıyor : 

Kendi kendine kutsal tanıdığın sıfatları düşün ve 
bunlardan Allah için gerekli olan sıfatları ara. Bunların 
qiçbirinin Allah'ı ifade edemiyeceğini göreceksin. To.y
y.ar (akım, dalga, esir) ve madde olması fezayı ve za
manlan kaplıyan varlık olması düşüncelerinin hiçbiri, 
Allah'ı ifade edemez. Bunlar Allah olamaz. Çünkü Allah'.:. 
ın benzeri bulunmak mümkün değildir. Allah'ın mah�y
yetini anlamak mümkün değildir. 

Allah'ı vücud sahasına gelmemiş olan, fakat mümkün 
olan diğer mevhum varlıklara da benzetmezsin. Çünkü 
bunlar Allah'a benzedikleri takdirde vacibolmaları gere
kir ki, o takdirde de Allah'ın yarattığı mümkün varhk
lc:rı inkar etmiş olursun. 

Bu düşünce zaruridir. Ve sana arzettiğim Kur'an 
ayetlerinden sarih olarak anlaşılmaktadır. İnsan bilme:ii
ği bir şeyi, ancak bilinenlerle mukayese etmekle anlıya-

320 



bilir. Allah'ı başka bir şeyle mukayese etmek mümkün 
değildir. Bundan dolayı O'nun naziri yoktur. Bunun için
dir ki, İlk İslam Halifesi Ebubekir as-Sıddik şöyle de
miştir : «Hamid, mahlı1katını, kendisini bilmek için, ken
disini bilmekten aciz kalmalarından başka bir yola sevk
etmiyen Allah'a mahsustur.» 

Arzettiğim bu gerçekler Kur'an'ın dört ayetinde özet
knmektedir... İşte böyle geniş manayı ihtiva etmesi, 
Kur'an'ın AUah'ın bir vahyinden başka bir şey olmadı
ğını göstermektedir. Allah, ince bir mana taşımıyan şe
yi vahyetmez. Şimdi neden müslüman olduğumu anla
dın değil mi ? 

- Evet, ben İslamın böyle olduğunu bilmiyordum. 
Bana İslam aleyhinde batıl inançlar aşılamışlar ve beni 
aldatmışlardı. 

- Allah'tan senin ruhunu da 
da hakikati kabul etmek nimetini 

aydınlatmasını, sana 
bahsetmesini niyaz 

ederim. 

var. 
- Sana iki soru sormak istiyorum. Birıaz şüphem 

- Sor. 
- Aklımda dolaşan her şeyi sorabilir miyim ? 
- Evet. 

- Tevrat'ın batıl olduğuna mı inanıyorsun ? O bir 
takım yalanlardan mı ibarettir ? Yani Onu AlLah vahyet
memiş midir ? 

- Kur'an'ın talimatı gereğince Musevi kitabını, Tev
rat ve İncil Ahd-i Kadimini Allah peygamberlerine vah
yetmiştir. Onların asıllarında da Kur'anınkine benzer 
hakikatler vardır. Bütün temel noktalarda onlar, Kur'
an'a mutabıktır. Eğer ·biz bugün Tevrat'la Kur'an arasın
da ihtilaflar ve çelişmeler görüyorsak, bunun sebebi, Tev-

321 



rnt'ın uzun asırlar zarfında tahrife uğnyarak aslının ko
rımamamış olmasından ileri gelir. Halbuki Kur'an-ı Ke
r.im böyle değildir. O, olduğu gibi muhafaza edilmiş el 
yazısiyle yazılmış olan asılları :camanımıza kadar gelmiş 
ve o asıl nüshalardan tabedilen Kur'an nüshaları, dün
yanın her tarafında aynıdır. Ama Tevrat'ın elde bulunan 
az sayıda asıl nüshaları da nüzulünden asırlarca sonra 
yazılmıştır ve her biri diğerinden başkadır. Bundan da 
anlaşılıyor ki, Kur'an-ı Kerim, öteki kitapların hilafına in
diği gibi tek harfi değişmeden baki kalmıştır. Peygamber 
Muhammed, Allah'ın son peygamberi olduğundan dolayı, 
onu değiştirmek salahiyyeti de yoktur. O, ilelebed cihanın 
rehberi olarak kalacaktır. 

- Delillerini anladım ama niçin Allah İsa'yı, Mus.a'yı 
gönderdikten sonra onların kitaplarını korumak efüıde 
iken korumadı da Muhammed'i gönderdi ? Sen cevap ver, 
yoksa Onların peygamberliklerini inkar mı ediyorsun ? 

- Soruna kolaylıkla cev:ap verilebilir. Bu, zaman za
man dillere persenk edilmiştir. Her müslümanın, Mu
hammed'in Allah'ın Resulü olduğuna, Peygamberlerin 
peygamberliklerinin, onunla son bulduğuna inanması va
ciptir. Bir müslüman aynı zamanda Mesih'in de Allah'ın 
Muhammed'den önce gönderdiği bir peygamberi olduğu
na, Muhammed'in risaletiyle Mesih'in risaletinin son bul
duğuna; keza Musa'nın da Allah'ın peygamberi bulundu
ğuna ve İsa Aleyhisselam'ın gönderilmesiyle onun risa
letinin son bulduğuna inanması lazımdır. Allah, Muham
med' den önce de birçok peygamber göndermiştir ki, bun
lardan 25 i Kur'an'da zikredilmiştir. Peygamberler risa
)ütlerinde kardeştirler. Hiç biri diğerinden ayrılmaz. Son
ra gelen, önce geleni tamamlar. 

Zira Musa'nın dini bir nevi maddi özelliğiyle ve nas
lariyle günlük hayata uyar. Bu, Yahudi milletinin karak-
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terine uygundur. Mesihıin Risaleti, maddi olan Musevi 
talimatını yıkmak gayesiyle dinler alemine sırf ruhi olan 
bir unsur sokmuştur. Maddeden uzak olarak sırf ruhi 
bir özellik taşımaktadır. Bu, dini bir gelişmedir. Muham
med gelince O, madde ve ruhu toplıyan bir din getirmiş
tır. Ve O'nun risaleti peygamberliğin sonu olmuştur. Bun
dan dolayıdır ki, İslam, kamil ve şamil bir dindir. O, in
san bedenininin ihtiyaçlarını en güzel bir şekilde karşılar 
ve kişiyi uhrevi hayata hazırlar. Hz. Ali İbnu Ehi Talib 
Efendimiz'den rivayet edilen bir hadiste : «Ebedi yaşıya
caksın gibi dünyana, yarın öleceksin gibi Ahiretine ça
lış.» denmektedir. İslam, ruhaniyyetin dalgalandığı ame
li bir dindir. Ben, soruna tam tatmin edecek şekilde ce
vap verdiğimi zannediyorum. Şimdi her halde Muham
med (S.A.) in gönderilmesinin manasını anladın. 

- Evet hakikaten anladım, söylemek istediklerini 
mülahaza ettim. Bana açtığın sözler üzerinde uzun müd
det düşüneceğimi zannediyorum. 

- Düşün, belki Allah ruhunu aydınlatır. Bana ge
lince İslama girdiğimden dolayı hiçbir zaman pişman ol
mıyacağım ... Hamd Alemlerin Rabbına mahsustur. (1) 

0) at-Tarbiya-tül-İsl:l.miyya, 11 ncl sayı, Cemadiyel-Alıira 1 383 

H./Teşrin-i Evvel Teşrin-i Sani, 1963 M. s. 689 - 694, Bağdat. 

323 





D ö r d ıl n c ü  B ö l ü m  





KİTAP EHLİNİN TUTUMU 

A - YAHUDİLER 

Resul-i Ekrem {S.A.V.) 13 yıl Mekke'de peygamber
liği tebliğ eyledikten sonra Medine'yi şereflendirdiler. 
l\ıledine'de ötedenbe:ri iki kavim oturmakta idi : 1 .  Ya
hudiler, 2. Evs ve Hazrec kabilelerinden müteşekkil müş
rik Araplar. Araplarla Yahudilerin araları iyi değildi. 
Aynı zaman da Yahudilerin kışkırtmasiyle Evs ve Haz
rec kabileleri de savaş halinde idiler. 

Birinci ve ikinci Akabe Bey'atinde hazır bulunan Me
dine'li müslümanlar ve İslamı öğretmek ve yaymak için 
Medine'ye gönderilen Mus'ab bn. Umayr gibi İslam da
vetçilerinin büyük gayreti ve Allah'ın llltfu ile Medine'de 
bulunan iki Arap kabilesi de İsl8.ma girmişti. Allah'ın El
çisi Medine'ye teşrif: buyurduklarında Medine'li Araplar 
hemen tamamen müslüman olmuş, Allah bu iki düşman 
kabileyi İslam bağiyle bağlayıp kardeş haline getirmişti. 

Yahudilere gelince, onlar da Ahir zaman Peygam
berinin evsafını Tevrat'ta görmüşler, bu zamanda Mekke 
tnrafındıan bir peygamber geleceğine inanmışlardır. Fakat 
Muhammed Aleyhisselam gelince, inanmadılar ve O'nun 
en azılı düşmanı oldular. (1) Çünkü onlar Hz. Peygamber'i 
kendilerine alet ederı�k Araplara hakim olmak, saltanat 

( 1 )  «İman edenlere ıiü:ımanlık bakımından insanların en şid-· 
detlisi olarak Y�.hndileri ve şirk koşanları bulursun ; Ve 
iman edenlere dostluk bakımından en yakın olarak da 
«Biz Nasarayız.» diyenleri bulursun.» (al-Maide : 82) . 
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kurmak sevdasında idiler. O'nu menfaatlerine alet ede
meyince O'na karşı cephe alıp türlü iftiralar ve itirazlar
da bulundular. Gerçekte O'nun peygamber olduğunu yaki
nen biliyorlardı. 

1. Yahudilerin, Hz. Muhammed (A.) in Peygamber 

Olduğunu Bilmeleri : 
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«Allah tarafındaın kendi yanlarında bulunanı doğrulayıcı 
bir kitap gelince önceden küfredenlere karşı fetih talebin
de bulunup dururlarken o tanıdıktan kendilerine gelin
ce tuttular onu inkar ettiler ... » (al-Bakara : 89) . 

Asım bn. Ömer. Kavminin adamlarının şöyle dedik
lerini nakletmektedir : «İslamdan önce biz puta ta par
ken kitap ehli olan Yahudilerle aramızda kavgalar clur
du. Biz onları bozup ganimetler alırsak bize şöyle der
lerdi : 

«Bizim d,ediğimiz (Kitabımız) ı tasdik eden bir peygam
berin gelme zamanı yaklaştı. Biz onunla beı·aber sizi Ad 
ve İrem gibi katledeceğiz.» «Ya Rabbi evsafını Tevrat'ta 

giirdüğümüz Ahir zamanda gönderilecek peygamberle bi
ze yardım eyle !» Bu sözü çok söylerlerdi. Fakat AHah 
Peygamberini gönderince O'nun çağrısına biz icabet ettik, 
inandık; onlar inkar ettiler. (1) 
«Ne çirkindir o kendilerini sattıkları ki, Allah'ın, kulla
rındaın dilediğine kendi kereminden vahiy indirmesini 

( ] )  İbn-i Hişam, Siratu'n-Nebi. c. 1, s. 21 1 ;  Taberi, Camiu'l-Be
yan, c. ı. s. 309. 
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çekemiyerek Allah ne indirdiyse bepsini inkar ettiler de 
gazap üstüne gazaba uğndılar. O kafirler için ihanet edi
ci bir azap vardır.» (al-Bakara 90) . 

Yani O Peygamberin hak olduğunu bildikleri halde 
kendi ırklarından olmadığı ve menfaatlerine hizmet et
mediği için hased ve inatlarından O'nu inkar ettiler. Oy
s;:ıki önceden O'nun gelmesiyle öğünür, O'nunla beraber 
fetihler yapacaklarını söylerlerdi . Bu defa da «0 dedik
lerimiz yalanmış.» derneğe başladılar. Allah da bu yüz
dE;n onları türlü azaba, felakete düçar eyledi. 

O'nun peygamber olduğunu oğullarını nasıl bilirler
se öyle kesin olarak biliyorlardı 

_..... ,.., ) ) " ,....... ,....... 1 ..........: 2>y; (t�� \ 0j":;��_j�����\ �j\ 
/ / ' 

® �-���;j_ı5� �� 1 . _,  ,-
«Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu, oğuUarını 
bHdikleri gibi bilip tanırlar . .. » (al-An'am : 20) . 

Seleme ibnu Sellam ibni Wakş şöyle diyor «Ab
düleşhel Oğulları arasında bir Yahudi komşumuz vardı. 
Bir gün evinden çı.ktı. Abdüleşhel Oğullarının yanına gel
di . Ben, orada bulunanların en genci idim. Kıyameti, öl
dükten sonra dirilıneği, hesabı, mizanı, Cennet ve Cehen
nemi anlattı. Sonra : 

«- Putlara tapan müşrik bir kavim var ki, öldükten 
sonra dirilmeğe inanmıyorlar» dedi. 

«- Yazık sana, dedik, yani sen insanların öldükten 
sonra dirileceklerine, Cennet ve Cehennemden ibaret 
olan Ahiret evine gideceklerine, orada amellerine göre 
cezalandırılacaklarına inanıyor musun ?» 
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«- Evet, dedi, andolsun ki, inanmıyan için orada en 
büyük tandır var; onu ısıtırlar, sonra o kafiri içine atar
lar. 

«- Peki bunun alameti nedir ? diye sordular. 

«- Bu taraftan gönderilecek olan bir peygamberdir, 
dedi. 

Ve eliyle Mekke tarafını gösterdi. 

«- Onu ne zaman göreceksin, diyenlere karşı içle
rinde en genç olan beni göstererek. 

«- Bu çocuk ömrünü tüketmeden ona yetişir. dedi. 

Nihayet aradan zaman geçti. Allah Muhammed 
(S.A.V.) i peygamber gönderdi. O adam da henüz aramız
da sağ bulunuyordu. Biz inandık, fakat o inat ve hasedin
den dolayı inkar etti. (1) Ona : 

«- Yazık sana be adam, dedik, onun hakkında şöy
le şöyle diyen sen değil miydin ? 

«- Evet ama, dedi, benim dediğim bu değildir.» 

Nemle ibn. Ebi Nemle babasından anlatıyor : «Be
nu Kurayza Yahudileri kitaplarında Resulullah'ın zik
rini okur, adını ve sıfatını ve bize (Medine'ye) hicret 
edeceğini çocuklarına öğretirlerdi. Fakat Resulullah zu
hur edince hased edip çekemediler ve «0 değildir» de
diler. (°) 

Abdulhamid ibn. Ca'fer babasından naklen şöyle di
yor : Yahudilerin en alimi olan az-Zahir ibn. Bata, ba
na bir sifr okudu. İçinde Ahmed'in bahsi ve peygamber 
olacağı, Karaz (3) toprağında çıkacağı ,vasfının şöyle şöyle 

( 1 )  İbnu Hişam, Sirat'un-Nebi, c. 1 ,  s. 2 1 2. 

l2) İbnu Sa'd, at-Tabakatu'l-Kubr�, c. l ,  s. 14 1 .  
(3)  Karaz : selem yaprağı k i  bununla deri dabak ederler. 
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olduğu yazıldı idi. Zabir bunu söyleyip dururdu ama Pey
gamber (Aleyhisselam) ın Mekke'de çıktığını duyunca o 
sifri yok etti ve H.esulullah'ın vasıflarını gizledi, «0 de
ğildir» dedi. (1) 

Ebu Hüreyre yoliyle gelen şu hadiseyi de kaydede
lım : AlLah'ın Elçisi (S.A. ) ,  Midrasın (") evine geldi 

«- Bana en bilgininizi gösterin, dedi. Abdullah bn. 
Surya'yı gösterdiler. Onu tenhada görüp Allah'ın Yahu
dilere verdiği nimetlere yemin verdirerek sordu : 

«- Benim AUah'ın elçisi olduğumu biliyor musun ? 
«- Evet kavmim de biliyor. Senin vasfın Tevrat'ta 

açıklanmıştır. Ama hasedettiler. 
«- O halde seni iman etmekten alıkoyan nedir ? 

«- Kavmime aykırı hareket etmek istemiyorum. Bel_ 
ki onlar sana uya:r müslüman olurlar. O zaman ben de 
nıüslüman olurum. (') 

İbn-i Hişam Tarihinde ve Taberi tefsirinde bu va
kayr Şöyle anLatırlar : Midras'ın evinde· Allah:'ın Elçisi 
onları İslama çağırdı. Yahudilerden Nu'aym ibnu Amr 
ve Hars bn. Zeyd 

«- Sen ne din üzerindesin ya Muhammed ? Dediler. 
«- İbrahim milleti ve dini üzerindeyim, buyurdu. 
«- İbrahim Yahudi idi, dediler. 
«- O halde Tevrat yanınızda, getirin bakalım, bu

yurdu; getirmediler. Şu ayet indi : 

Va '! , ....-

�� �' ����\ s_;;���ı�W(;,�\�JU(�_:ff 
,. .,, ..... "*" .... .. ...... 4 ..... � ,,,, ..... __,· "" �  - )  ., 

® s4�t;���d;:�;��;-
( 1 )  at-Tabakat c. 1 ,  s. 141. 

t2) Ders okunan veya dersin sahibi. 
(3)  at-Tabakat, c. 1, s. 146 ; Kitabu Sıfatis-Safve, c. 1, s. 3 1 .  

331 



«Görmüyor musun kitaptan kendilerine bir nasip verilen 
kimseleri ki Allah'ın kitabı aralarında hükmetsin diye 
çağırılıyorlar da sonra onlardan bir gurup dönüp yüz çe
viriyorlar ?» (Al-i İmran : 23) . 

Ebu Sahr al-Ukayli diyor : Medine'ye çıktım; Allah'
ın Elçisine rastladım. Ebubekir ve Ömerle yürüyordu. 
İleride hasta yatmakta olan kardeşi oğlunun başı ucun
da Tevrat okuyan bir Yahudinin yanından geçerken Re
sulullah Yahudiden sordu : 

«- Ey Yahudi, Tevratı Musa'ya indiren ve İsrail 
Oğullarına denizi yaran Allah hakkı için Tevr.at'ta be
nim evsafımı ve çıkacağım yeri görüyor musun ? 

«- Hayır» diye başını salladı yahudi. Fakat karde
şi oğlu : 

«- Ben, dedi, Tevrat'ı Musa'ya indiren ve is,�ail 
Ogullarına denizi yaran Allah için şehadet ederim, ki bu, 
Tevrat'ta senin evsafını ve çıkacağın yeri biliyor ve ben 
Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin AUah'ın elı;isi 
olduğuna şehadet ederim. 

Resul Aleyhisseıam 

«- Yahudiyi arkadaşınızın yanından kaldırın.» diye 
emretti. Genç vefat etti; Allah'ın Elçisi onu yıkayıp def
r.etti (1) . 

Hendek Harbi (5/627) nde Resululah ile olan and
hışmalarını bozup düşmanla birleşmek suretiyle müs
lii.manlara ihanet eden Kureyza Yahudilerini, HendE!k
ten sonra Hz. Peygamber, on beş gün muhasara etti. Ar
tık kuşatmanın kalkmıyacağını anlıyan Yahudiler arala
rında görüştüler. Reisleri bulunan Kab ibnu Malik şöyle 
dedi : 

( 1 )  İbnu Sa'd at-Tabakat, c. L s. 1 69. 
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«- Ey Yahudi cemaati, başınıza bu iş geldi bir ke
re. Şimdi size üç teklifim var; hangisini beğenirseniz öy
le yapınız : 1. Bu adama uyalım, onu tasdik edelim. Zi
ra onun peygamber olduğu artık sizce anlaşılmıştır. O, 
kitabınızda evsafını gördÜğünüz peygamberdir. Böylece 
kun1arınızdan, mallarınızdan, çocuklarınızdan ve kadın
lnrınızdan emin olarak yaşarsınız .. . 

«- Tevrat'ın hükmünden asla ayrılmayız. Ve onu 
başkasiyle değiştirmeyiz . . .  dediler.» (1) 

Daha bunlar gibi birçok olaylar gösteriyor ki, Yahu
diler, Resul-i Ekrem'in nübüvvetini biliyorlardı. Ama bil
ginleri inat ve hasetlerinden hem iman etmiyor, hem. de 
O'nun evsafını gizlemek için Tevrat ayetlerini tahrif, 
Muhammed Aleyhisselam'ın bahsi geçen sahifeleri imha 
ve tebdil ediyorlar, böylece halkı sapıtıp büyük vebale 
giriyorlardı. 

Fakat Abdullah ibnu Selam gibi insaflı, İlahi hida
yete mazhar olan bilginler, hakkı teslim edip İslam dai
rE:sine girmekte tereddüt etmediler. Abdullah diyor ki : 
«Resulullah, Medine'ye geldikleri zaman O'nu görmek için 
gitmiştim. Yüzünü görünce o yüzün yalancı yüzü olma
dığını anladım.» (') 

Ötekiler de inat ve hasedlerinde katmerleşerek Nur-i 
Muhammedi'ye türlü şekillerde dil uzatıp tezvir ve ifti
ralarda bulundular. Ve kendilerine benziyen münafıklar
la iş birliği yapıp İslam nurunu söndürmeğe uğraştılar. 
Halbuki doğruyu gizlememek için Allah'a söz vermiş
lerdi : 

«Vaktiyle Allah kendilerine kitap verilenlerden şöyle ahid 

aldı : Celalim hakkt için onu insanlara anlatacaksınız, 

( 1 )  Taberi, Tarihu'l.-'t"memi va'l-mulük, c. 2, s. 247. 

(2) Kadı İyM, Şifa-i Şerif, s.  206 .  
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gizlemiyeceksiniz. nerken onlar onu arkalarına attılar da 
karşılığında biraz para aldılar. Bakın ne kötü alışveriş !» 
(Al-i İmran : 187) . 

Not : Peygamber Aleyhisselam'dan şöyle rivayet edil
miştir : «Bir kimse ehlinden bir bilgiyi gizlerse o kim
se ateşten bir yularla bağlanır.» Hz. Ali (R.A.) de şöyle 
buyurmuştur : «Allah cahillerden öğrenmeleri, ilim eh
linden de öğretmeleri için ahit almıştır.» (1) 

«Derken buınlara arkadaşlarından bozuk bir güruh halef 
oJdu ki, kitabı miras aldılar. Şu alçak dünya malını ir
tikab ile alırlar da : «Bize bağışlanacak» derler. Muka
bil taraftan da kendilerine öyle bir şey gelse onu da 
alırlar : Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemi
yeceklerine dair kendilerinden kitap ahdi alınmadı mı ? 
1V e onun içindekini okumadılar mı ? Halbuki Allah' tan 
korkanlar için Ahiret evi daha hayırlıdır. Hala akıllanmı
yacak mısınız ?» (al-A'raf : 169) . 

Şimdi Allah'm, Yahudilerin tavır ve hareketlerini 
açıklıyan ayetlerine bakalım : ibn-i ishak şöyle diyor : 
«Doğruyu Allah bilir. Bana ulaştığına göre Bakara Su
resinin başından itibaren yüz ayet, Yahudi hahamları, 
Evs ve Hazreçten olan münafıklar hakkında nazil olmuş
tur : (') 

_,� / J ô q .,.,., �..... ,,.., ,......-! o � )J ;' .,.,.,,, o ,.,..,, \ _ ,  

�� 0�3ı0.-.J\® � ı.5� �2ı_,��� l\J ;0)-:,; \ 
;. - ;.. ,... ... .. ) .. , ,,,,, .... , · - . / ,,.... 

«İşte o kitap. Bunda şüphe yok. Korunanlar için hida
yet kaynağı. Onlar ki, gayba inanıp namazı kılarlar ve 
kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler ve onlar 
ki, hem sana indiriJeın,e, inanırlar, hem senden evvel indi
riJene ve onlar Ahirete de yakinen inanırlar. İşte onlar, 

( 1 )  Kadi Beydavi, c. ı .  s. 250. 
(2) Taberi, Camiu'l-Beyan, c. l, s. 83, te da var. 
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Rablarından bir hidayet üzeredirler ve işte felaha eren
ler onlardır. Ama küfredenlere gelince ha uyarmışsın, 
ha uyarmamışsın; onlarca birdir; inanmazlar. Allah kalb
lcrini ve kulaklarım mühürlemiş ve gözlerine bir perde 
indirmiştir. Onlart için büyük bir azap vardır,» (Baka
ra : 1 - 7) .  

Peygamberine inanmayı teşvik edip, ona aykırı git
mekten sakındırdıktan, babaları Adem'in nasıl yaratılıp 
nelere düçar olduğunu anlattıktan sonra : 
«Ey İsrail Oğullan size verdiğim nimeti hayırlayın... İn
saınlara iyilikle emredip de kitabı okuyup dururken ken
dinizi unutuyor musunuz ? Hiç düşünmüyor musunuz ? 
(al-Bakara : 40 - 44 ) diyor. 

Buzağıya nasıl taptıklarını, saptıklarını, «Allah'ı bi
ze. açıkça göster.» dediklerini sayıyor, başlarına gelen 
olayları hatırlatıyor, Allah'ın söylemelerini emrettiği ke
limeyi değiştirerek (Hitta = affet) Yerine (Hinta = Buğ
day) dediklerini ifade ediyor. Allah'ın kendilerine olan 
lCıtuflarını, Musa (A.) nın su istemesi üzerine taştan su 
fJşkırdığını, «Biz bir yemeğe sabredemeyiz; Rabbına dua 
et bize yerin biti.rdiklerinden, sebzesinden, kabağından, 
sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarsın . . .  » 
(Bakara : 61) dediklerini «Daha üstün olan şeyi daha adi 
o)an şeye mi değiştiriyorsunuz ? O halde Mısır'a ininiz. 
Çünkü istediğiniz orada vardır.» (Bakara : 61) diye ce
vap aldıklarını binaenaleyh maddeci olduklarını, Tur 
Dağının Üzerlerine kalktığını, mesihle şekillerinin değiş
tirildiğini, kalblerinin taştan daha çok katılaştığını hatır
lattıktan sonra Muh2.mmed Aleyhisselam'a dönüyor : 

«Şimdi bunların si:re iman edeceklerini mi umuyorsunuz ? 
Oysa bunlardaın bi:r grup vardı ki, Allah'ın kelamını 
i�itiyorlardı da akılları aldıktan sonra onu bHe bile tah
rlf ediyorlardı. İman edenlere rast geldikl-erinde «İnan-
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dık.» derler, biribirleriyle tenha kaldıklarında : «Rabbı
nızın huzurunda aleyhini:re d.elil edinsinler diye mi Al
lah'ı.n size açtığı hakikati onlara söylüyorsunuz ? Aklı
nız yok mu be ? !» dediler. Bilmiyorlar mı ki, onlar ne· 
yi gizlerler ve neyi açığa vururlarsa Allah hepsini bilir ? 
Bunların bir de cahil kısmı vardır ki, kitabı, yazıyı bil
mezler, ancak bir takım kuruntular kurarlar ve sırf zan
larında dolaşırlar. Vay o kimselere ki, kendi elleriyle ki
tap yazarlar da sonra biraz para almak için «Bu, All,ah ta
r.ııfından ve kazandıklarından ötürü vay onlara !»  (al-Ba
kara : 75 - 79) . 

2. Yahudilerin Ahirette KeındHerine Azabın Az Ol
duğunu İddia Etmeleri : 

İbn-i İshak, İbn-i Abbas'tan bir rivayete dayanarak 
diyor : Peygamber (S.A.V.) Medine'ye geldiği sırada Ya
hudiler şu inançta idiler : Dünya süresi yetmiş bin yıldır. 
Allah insanlara dünya günlerinden her bin yıl için Ahiret 
günlerinden yalnız bir gün azabedecektir. Bu da ancak 
yedi Ahiret günü eder. Sonra azap kesilir. Allah onların 
bu sözlerine mukabil şu ayeti indirdi : 

' // J.  _, / f o  / L (� �� �':!'\ İ� �_,, J /(ı:,-\ .._:;;A 'lJ \( "'j � l \ J \ (�,... 
� �  � ..J �U'"" 0 �3� 1...o ı:. �j .J . "' lJ _,, �� 
N0,.-\" ,... ,,l �(i l "'  1 1\;:' :-'J \ '_:.. o\-' "'0 -"' J !.. ��\-::' L.....)if'<.S. 0 0� � L.a � L$""' 0__,.ı_ya.ı� .,� ..ı..n ,.. - t..Y" 

� .. .  ,.-< , ,..., -;:: ,,.., ,... ,,.,,, ,,,,.. p ,,....... -: ,, -: ( . · '  �t.I \ '  l .. -J d:i-'� �-:.� \ -:  o.ı c.,kb.\3 �., ·· ::: 0-'Jl�Y�::' <-:> �  _ 3 � ,  � ::. 

@ �;�ı;_�� �� �;�q.L;Jı�;�\ ��� 
«Bir de dediler : «Bize sayılı birkaç günden başka asla 
azap dokunmaz.» «Siz, de, Allah'tan bir ahit mi aldınız ? 
Eğer böyle ise Allah asla ahdine aykırı yapmaz. Yoksa 
Allah'a karşı bilemiyeceğiniz şeyleri mi söylıüyorsunuz ?  
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Evet kim bir günah kazanmış da günahı oınu kuşatmış 
is.e işte öyleleri Ateş chlidirler; onda ebedi kalacaklardır. 
İman edip iyi ameHer işliyenler; işte onlar da Cennet eh
lidirler; onda ebedi kalacaklardır.» (ıal-Bakara : 80 - 82) (') 

«Wa kulU kulUbuna ğulfun bel le'anahumullahu bikuf
rihim fela yu'minune illa. Bizim kalblerimiz kılıflıdır 
dediler. Öyle değil, kafirlikleri sebebiyle Allah onları 13-
ndledi. Onun için m;, pek az imana gelirler.» (Bakara : 88) . 
«Onlara Allah'm indirdiğine inanın denilse «Biz kendimi
ze indirilene inaırız.» derler de ötekini inkar ed·erler. Hal
buki o, kıendi yalanlarında olanı doğrulıyacak gerçektir. 
De : İma:n ediyorsunuz d,a neden Allah'ın peygamberlerini 
öldürüyordunuz ?» (Bakara : 91).  

«De ki : «Allah indr.nde Ahiret evi başkalannın değil de 
hassaten sizin ise bunda doğ,n1 iseniz, ölümü temenni edi

niz. :Fakat ellerinin yapıp gönderdikleri (amellerden) do
layı onu asla arzu etmezler. Allah zalimleri bilir. Onları 
hayata insanların en düşkünü hatta müşriklerden d.e düş
kün bulacaksın. Her biri arzu ederek ki, bin sene ömürlü ol

sun. Halbuki ömürlii olmak kendisini azaptan uzaklaştı
racak değil. Allah onların neler yaptıklarını görüyor.» 
(Bakara : 94 - 96) . 

Yahudiler «Biz Allah'ın dostları ve oğullarıyız.», 
«Yahudi olanlardan başka kimse cennete girmez.» kanaa
tlnde idiler. Hıristiyanlar da hıristiyanlardan başka kim
senin Cennete girmiyeceğini iddia ediyorlardı. Peygamber 
Aleyhisselam, davayı ispata delil olmak üzere onlara 
«Doğru söylüyorsanız, gerçekte Ahiret sizin ise Ahireti, 
ölümü temenni ediniz. Böylece oradıa huzur ve rahata 
kavuşur, dünyanın gailelerinden kuştulmuş olursunuz.» 
buyurdu. Yahut yalancı kim ise onun için ölümü temenni 

( 1 )  Keza bak Taber1, Camiu'l-Beyan, c. ı .  s. 289. 
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etmelerini istedi. Hıristiyanlara da yalancı olana lanet 
edilmesini teklif etti. (İleride gelecek) . Yahudiler öiümü 
temenni etmeyi kabul etmediler. Eğer orada ölümü te
menniyi kabul etselerdi derhal ölür ve Cehennemdeki 
yerlerini görürlerdi. Çünkü bir peygamberle iddiaya gi
rişmenin sonunun ne olacağını biliyorlardı. ( ')  

j, / / o � / :µ �� w l��_;l\:ı�0��-vj ��01 ı:�lf; 
• Vc .�,,,.,. / .  ' 

�;�����) ��\_;,� 
«Yahudi veya Hıristiyan olanlardan başkası Cennete gi
rl'miyecek» dediler. Bu, onların kuruntularıdır. «Eğer 
dnğru iseniz delillerinizi getirin de» ( Bakara : 111) . 

Deniliyor ki : Bunlar Ahireti tahrif edip Ahiret keli
mesiyle anlaşılan mana dünyevi istikbaldir, demişlet, şu 
kuruntuya kani olmuşlardır : Dünyada en nihayet Beytül
rıakdis'in bulunduğu Arz-ı Mukaddes kendilerinin ola
cak, orada bir hükumet kuracaklar ve ondan sonra bü
tün dünyayı istiyla edecekler, dünyanın yegane devleti 
olacaklarmış. Ve o zaman başkaları mahv-ü perişan ola
cak, dünya bunların olacakmış. Bu takdirde «Dar-i Ahiret 
diğer insanların hissesi olmayıp sırf bizimdir» demeleri 
buna işaret ve «Ancak sayılı günler bize azap dokurnıcak
tır.» sözü de o zamana kadar geçecek olan müddette her 
ferdin ömründen kinaye olur. Bugün bütün dünya Ya
hudilerinin bu ümniyye (kuruntu) üzerinde birleşmek is
tedikleri anlaşılıyor. O 

3. Yahudilerin Cibril'i Sevmemderi : 

Yahudiler Cibril'i sevmezler. Çünkü o, başlarına Tur 
Dağını kaldırmış, kendilerine azap indirmiş, düşmanlık 

( 1 )  Taberi Camiu"l-Beyan, c.  1, s. 219  - 20 ;  
(2)  Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, c. 1 ,  s. 425 - 2 6 .  
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etmiştir, diye inanırlar. Aslında ona olan düşmanlıkları 
o:r.un, Hz .Muhammı�d Aleyhisseiam'a vahiy getirmesin
den ileri gelmektedir : 

«De «Her kim Cibı·il'ıe düşmansa, bilsin ki o, Kur'an-ı se
nin kalbine Allah'ın izniyle indirdi; önündekileri tas
dik edici ve mü'minlere bir hidayet v·e müjde o]mak için. 
Her kim Allah'a ve Allah'ın meleklerine, peygamberleri
ne, Cibril'e ve Mikal'e düşman olursa bilsin ki, Allah ka
firlerin düşmanıdır,}> (Bakara 97 - 98) ( ') 

Çeşitli yollardan gelen rivayetlerin özetine göre Re
sulullah Efendimiz Medine'ye geldikleri zaman Yahudi hi
birlerinden Abdullah lm. Surya münazara maksadiyle bir
kaç kişi ile beraber gelmiş, «Ya Muhammed, uykun na
sı!dır ? Zira ahir zamanda gelecek peygamberin uykusu 
bize haber verilmiştr.» demiş. Efendimiz : «Gözlerim 
uyur, kalbim uyumaz.» buyurunca «Doğru, demiş, İsrail'
in nefsine haram kıldığı yemek ne idi ? Haber ver. Tev
rat'a göre ümmi peygamber bunu haber verecektir.» Re
sulullah Efendimiz : «Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah adı
ı' a söylüyorum, bilir misiniz, İsrail, şiddetli bir hastalığa 
tutulmuştu, hastalığı uzadı. " O zaman Allah kendisini bu 
hastalıktan kurtarırsa en sevdiği yemeği ve içkiyi kendi
sine haram olsun diye adadı ki, deve eti ve deve sütü idi.» 
Abdullah buna da «evet» dedikten sonra : «Bir şey kaldı, 

( 1 )  Taberi, Camiu'l-Beyan, c .  ı .  s .  225, keza bak Hamdi Yazır, 
H.D.K.D. c. 1, s. 429. 
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onu da söylersen sana iman ettim. Sana hangi melek geli
yor da Allah tarafından söylediklerini getiriyor ? »  Resulul
lnh «Cibril» buyurunca Abdullah : «Ü, bizim düşmanı
mızdır. O, savaş, şiddet getirir. Bizim elçimiz Mikail'dir ki, 
müjde, ucuzluk, bolluk getirir. Sana gelen melek o olsay
di, iman ederdik.» demiş. Derhal Hz. Ömer sormuş «Bu 
diişırumlık ne zaman başladı ?»  İbn-i Surya : «Bunun baş
lcıngıcı, demiş, Buhtunnasır denilen adam tarafından 
Beytülmakdis'in tahribolunacağını Allah Taala peygam
bE'rimize vahiy ile bildirmiş ve o adamı tarif etmiş idi. 
Biz de aradık, bulduk. Onu öldürmek için adamlar gön
dNdik. O, o zaman Babil'de henüz fakir bir çocuktu. Fa
kat Cibril «Eğer Allah sizi bunu öldürmeğe musallat kı
brsa haber verdiği adam bu değilmiş demek olur. Bina
enaleyh bu çocuğu öldürmek faydasızdır.» diye o çocuğu 
snvundu. Sonra o çocuk büyüdü, kuvvetlendi, hükümdar 
oldu. Harb açtı, Beytülmakdis'i tahribe�ti ve bizi katliam
dan geçirdi. Bunun için biz Cibril'i düşman tanırız .» Bu 
olay üzerine yukarıdaki ayetler nazil olmuştur. (') 

Yahudiler Hz. Peygamber'e kimlere inandığını sor
dular : 
«De : Allah'a, bize indirilene, İbrahiın'e, İsınail'e, İshak'a, 
Yakub'a, eshata (torunlara) indirilene, Musa'ya ve İsa'ya 
\ e  Rabları tarafından gönderilen peygamberler-e verifone 
in andık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Biz 
O'.na boyun eğer müslimleriz.» (Al-i İmran 84) ayetini 
okudu. İsa Aleyhisselam'ın adını duyunca «Sizin dininiz
den şerli bir din yoktur.»  dediler. Bunun üzerine Cenabı 
Hak şöyle hitabeyledi. 

«De ki : Ey kitap ehli, sırf Allah'a, bize i.ndirilerr,e ve 
bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlan
mıyorsunuz ? Oysa sizin çoğunuz fasıksımz. De ki : Size 

O )  İbn-i Hişam, Siratu'n-Nebi, c.  ı, s. 570. 
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Allah katında cezacru ondan daha şerlisini söyliyeyim mi ? 
O kimseler ki, Allah kendilerine lanet etmiş, gazabına uğ
ratmış, onlardan maymunlar, domuzlar ve tuğuta tapan
lar yapmış; işte onlar mevkice daha fena ve düz yoldan 
daha sapkındırlar.» (al-Maide 59 - 60) . 

4. Gökten Kitap İndirilmesini İstemeleri : 

Yahudilerden Rafi' ibnu Huraymile ve Vehb ibnu 
Zeyd Resulullah'a geldiler, kendilerine okuyacakları bir 
kitap indirmesini ve nehirler fışkırtmasını istediler ki, 
iman etsinler : «Em turidune 'en tes'elfı. resulekum kema 
su'ile Musa min kablu. = Yoksa siz peygamberinizden, 
daha önce Musa'dan istendiği gibi mi istiyorsunuz ?» (Ba
kara 108) . 

«Kitap ehli onlara gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. 
(Sana tevcih ettikleri bu sual onların ilk cehaletleri de
ğil, Bu cehalet babalarından mirastır. Zira babaları da) 
Musa'dan, bundan d.ah a büyüğünü istemişlerdi : Bize açık
ça Allah'ı göster dem1şlerdi. (Gökten) yıldırım (ateş) ge
lip onları zulüm ve inatlarından ötürü helak etti. Kendile
rine mucizeler geldfıkten sonra da buzağıya taptılar. Bun
dan da aft.ettik ve Musa'ya bir yetki verdik.» (an-Ni
scı.' 153) . 

Yine dediler ki 
-- Ya Muhammed, bu senin getirdiğin gerçek ve Al

lnh indinclen ise nede n Tevrat gibi muntazam kitap ha
linde değil ? 
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Kitap halinde indiren Allah'tır. Allah onu öyle in-
dirdi . 

Ya Muhammed, Allah peygamberini gönderince 
onun istediğini yapar. Bize gökten bir kitap indir Ki, oku
yalım, bilelim ve inanalım. Yoksa biz de senin getirdiğin 
gibi bir kitap getirebiliriz. Şu ayet, onların sözlerine de 
cevaptır : 

«De ki : Bu Kur'an gibisini getinnek üzere bütün insanlar 
v �  cinler toplansalar ve biı·hirlerine arka olsalar ;vine de 
bunun mislini g·etiremezleı·.» (al-İsra' : 88) (1) 

Keza Yahudiler : «Ya Muhammed, peygambersen, Al
lah'a söyle bizimle konuşsun.» diyorlardı : 

j, 1 ,......, • 
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«Bilmiyenle.r : «Allah bizimle konuşsa ya, yahut bize bir 
mucize gelse ya.» d.ediler. Onlardan öncekiler de böylıe de
mişlerdi. Kalbleri biribirine benzedi. Cidden yakin edi
nenler için biz mucizeleri açak bir surette gösterdik.» (Ba
kara : 118) (2) 

Haşir suresi baştan başa Beni Nadir Yıahudile �i hak
kında nazil olmuştur . .  

Şu ayet de onların gökten kitap istemelerine cevaptır 

«İnna aw hayna ileyke kema aw hayna ila niı.hin ven
ııebiyyine min ba'dihi wa aw hayına ila İbrahime wa İs
ma'ile wa İshaka wa ya'kube wa'l-esbati wa İsa wa ey
yub'·e wa Yu.nus'e wa Harun'e wa Süleyman'e 
wa atey.na Dawuda .zabura : (ya Muhammed) biz sana, 
Nuh'a, ondan sonraki peygamberlere, İbrahim'e, İsnıail'e, 

O l  İbn-i Hişam, Siratü'n-Nebi. c. ı .  s .  584. 
en İbn-i Hişam, Sirat.u'n-Nebi, C. 2 ,  s.  192.  
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İ-,hak'a, Ya'kub'.a, esbata (bunların çocuklarına) ,  İsa'ya, 
Eyyub'e, Yunus'a ,Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz 
gibi vahyettik. Ve Davud'a da Zebur'u vıe.rdik.» (an-Ni
sa' 163) . 

Yani sizin tanıdığınız bu peyg,amberlerin hepsine 
gökten bir kitap indirilmemiş, vahyedilmiştir. Siz de bunu 
böyle biliyorsunuz. ( ') 

5. Yahudilerle Hıristiyanların Tartışması : 

«Wa kaleti'l-Yahudu leyset'in-nasara 'ala şay'in wa 
kalet'n-nasara leyseli'l- Yahudu 'ala şey'iın wahum yetlu
ue'l- kitabe kezalike kalellrezine la ya'lemune misle kawli
him. : Yahudiler, «Hıristiyanlar bir şey üz.erinde değil
dir», dedi. Hıristiyanlar da «Yahudiler bir şey üzerinde 
değildir» dedi. Halbuki onlar kitabı okuyorlar (biliyorlar) . 
Bilmiyen (müşrik) ler de onların söyledikleı·i gibi (Yahu
di ve Hıristiyanlar bir esas üzerinde değillerdir; aslı yok
tur.) demişlerdi. (Artık bunların onlardan ne farkı kal
dı ? )  » (Bakara : 113} . 

Rivayet olunuyor ki, Necran Hıristiyanlarından bir 
heyet, elçi olarak Huzur-i Risalete gelmişti. Yahudiler de 
bunların yanlarına geldiler. Yahudiler, İbrahim'in Yahu
di; Hıristiyanlar da onun Hıristiyan olduğunu iddia edi
yorlardı. İki taraf tartışmağa başladı. Nihayet Yahudiler
den Rafi' ibnu Huraymile, Hıristiyanlara : «Ma'entum 
'ala şey'in. = Siz bir esas üzerinde değilsiniz.» dedi; Hz. 
ha'ya ve İncil'e küfretti. Necranlılardıan biri de Yahudi
lere : «Ma'entum 'ala şey'in . = Siz bir esas üzerinde de
ğilsiniz.» diyerek l\ıfos:a'.nın peygamberliğini inkar edip 
Tevrat'a küfretti. İşte yukarıdaki ayet bu hadiseye işaret 
etmektedir. (") 

( 1 )  Kadi Beydavi, c. 1 ,  s. 317.  
(2 )  Taberi, Camiu'l -Beyan, c. 1 ,  s. 373; Ke:ı:a bak Hamdi Yazır. 

H.D.K.D. c.  1 ,  E. 4 69. 
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Kur'an-ı Kerim böyle delilsiz münakaşayı reddeder. 
Bilmeden bir şeyi körü körüne iddia, Kur'an'ın metoduna 
aykırıdır: İbrahim Aleyhisselam Musa'dan da, İsa'dan da 
evvel olduğuna göre şüphesiz ne Yahudi, ne de Hıristiyan 
idi .  Kur'an onlara diyor ki : 
«Ey kitap ehli, niçin İbı·ahiın hakkında münakaşa ediyor
sunuz ? Halbuki Tevrat ve İncil ondan sonra indirildi. Hiç 
düşünmüyor musunuz ? İşte siz öylesiniz. Haydi biraz bil
giniz olan �yde münakaşa ·ettiniz; ya hiçbir bilginh olmı
yan şeyde niçin münakaşa ediyorsunuz ? Allah bilir; siz 
bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ve ne de Hınstiyan idi. La
kin dosdoğru (Allah'ı) birleyici bir müslim idi. Ve müş
riklerinden olmamıştı. Doğrusu insanların İbrahiın'e en ya
kını, ona uyanlar ve bu Peygamber ve iman edenierdir. 
Allah da müminlerin velisidir.» (Al-i İmran 65 - 67) (1) 

«Önce iki zümreden başkasının Cennete girmiyeceği
ni iddia edenler böylece birbirlerini inkar etmek suretiyle 
Cennet iddialarının ne kadar yalan olduğunu açığa 
koymuş oluyorlar. Yahudiler İncil'i ve İsa Aleyhissel3.m'ı 
kabul etmemekle beraber Hıristiyanlar Tevrat'ı kabul 
eder ve onu okurlar ama Yahudilerin hiçbir esasa dayan
madığını da söylerler. Kitap okuyanlara, bilhassa aynı 
kitabı okuyanlara bu hal yakışmaz . Bazı meselelerde ih
tilaf başka, esasta tenakuz yine başkadır. Kaldı ki, bun
laı bilerek fakat sırf nefsani arzularına uyarak böyle in
kar yoluna gidiyorlar. O halde müslümanların böyle ol
maması, hak yolunda nefsaniyyetle değil, hikmetle va'z 
ve irşadetmesi icabeder. «Rabbıın yoluna hikmet ve güzel 
öğütler çağır ve onlarla en güzel bir tarzda mücadele et.» 
(an-Nahl : 125) ,  «Kitap ehli ile ancak en giizel olan farzda 
münakaşa ediniz.» (al-Ankebut : 46h (2) 

rl)  İbn-i Hişam, Siratu'n-Nebi, c .  1 ,  s. 563. 
l2 )  Hamdi Yazır , Hak Dini, Kur'an Dili ,  c .  1 ,  s. 469. 
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•o. Allah'a Çocuk İsnadetmeleri : 

«Wa kalU't-tahazallahu waleden suhhanehı1 bel lehu 
mafi:memawati wa'l-r,.rd .. .  : <<Allah çocuk edimdi dediler. 
Haşa O münezzettir. Doğrusu gökle,rde ve yerde ne varsa 
h.ep O'nun, hepsi O'na ram.» (Bakarıa 116) . 

c , ) ,  ., ,,,... ,,..,- \ .P i  � .:- / ı° ,..... � / ,.... _.... .w J o  V .: /) � ' / D  ,,.,, ,,.,,,.,,., 
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«Yahudiler, «Uzeyr Allah'ın oğlu» dedHer. Hıristiyanlar 
d a  «Mesih Allah'ı:n oğlu.» tlediler. Bu, onların ağızlariyle 
si"iyledikleri sözle.ri , :d önoeden küfredenlerin sözlerine 
hemıetiyorlar. Allah kahretsin nereden saptırıyorlar ? ! Hi

biderini ve rahipleüni Allah'tan başka rahlar edindiler. 
1V!eryıeı11 Oğlu Mesih'i de. Halbuki hepsi de ancak bir 
İJaha ibadet ile emrolunmuşlardı. Ki, başka İlah yok, an
cak O; O, onlarm koştukları ortaklardan yücıe v,e münez
zehtir.» (at-Tavha 30 - 31) . 

Resul-i Ekrem'h. huzuruna Yahudi hahamlarından 
sellam ibn. Mişkem, Nu'man ibnu Ewfa, Şas ibnu Kays, 
Malik ibnu Sayf gelmiş ve bunu söylemişlerdi. Finhas ib
nu Azura'nın söylediği de rivayet olunmaktıadır. Böyle 
söylemelerine sebep de şu hadise olmuştur 

Yahudiler Tevr.a'� ile amel etmeyi bırakmışlar, pey
gamberleri öldürmı�ğe kalkışmışlar, bu yüzden türlü azap
lara, felaketlere, e�;aretlere düçar olmuşlar. Tevrat'ı bilen 
de kalmamış idi . Yüz sene sonra Allah Uzeyr-i diriltince 
genç yaşında Tevrat'm hıfzını kendisine ihsan etti. Uzeyr 
hrail Oğullarına geli p Tevrat'ı ezberden yazdırdı . Yahu
diler de «Başka türlü olmaz, muhakkak bu, Allah'ın oğlu
dur.» dediler. Bu iy �t nazil olduğu zamıan Yahudilerden 
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kimse «Biz böyle demeyiz.ı> diye bir itirazda bulunma
mıştır. (') Fakat bu meselede olsun İslam'ın harb tehlike
sinin büyük bir tesiri olmuş ki, sonraki Yahudiler bu sö
zü söylemez olmuşlardır. O halde hepsi değilse de içle
rmden bazıları bir zaman «Uzeyr, Allah'ın oğludur.>.) de
diler. (') 

Yahudiler Allah'ın oğlu dedikleri Uzeyr'e intisapları, 
Hıristiyanlar da Allah'ın oğlu telakki ettikleri İsa'ya in
füapları dolayısiyle kendilerine de Allah indinde çok üs
tün bir mevki ayırmışlar, Allah'ın oğlu derecesine yükselt_ 
mişler ve bu yakınlık dolayısiyle artık Allah'tan korkmaz 
olmuşlardı. İbn-i Abbas (R.A.) dan rivayet edildiğine göre 
Resul-i Ekrem (.S.A.V.) Yahudilerden bir cemaati İslam 
dinine davet etmiş ve onları Allah'ın azabiyle uyarmıştı 
Onlar : «Bizi bununla mı tehdidediyorsun ? Biz Allah'ın 
oğulları ve dostlarıyız.» demişlerdi. Hıristiyanlara gelince 
İncil'de : «Mesih, ben babama ve babanıza gidiyorum, de
cH . »  diye bir fıkra nakletmektedirler. Kur'an onlara diyor 
ki 

-�,>_ ,� ·�>-"'"-'--��·� ) /�-ı.; "'ı -- � 1;(.·"ı '·���\ 1"-' > .-\ı _ lı-::--ı-- :-Y -': . �  03L> � dJJ ı:.L:..: (.Ş .J • � -'� c..ı �� ,..... ..... / ..... . ..... ,,., .. - ,,.... 
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«Yahudiler v e  Hıristiyanlar» Biz Allah'ın oğulları ve 

dostlarıyız.» dediler. De ki : «Öyle istı niçin size günah

larınızla azap ediyor ? Doğrusu siz, O'nun yarattıklarından 

bir beşersiniz. O,dilediğini bağışlar, dilediğine azabeder. 

Göklerin ve yerin ve bunların arasınd.akilerin mülkü Al

lah'mdır. Nihayet dönüş de O'nadır.» (al-Maide : 18) . 
( ] ) Kadi, c. 1 ,  s. 497 . 
(2)  Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, c. 3 ,  s. 2509 - 1 0 .  
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«Hihirlerini ve rahiplerini Allah'tan ayrı .rablar edindiler; 
Meryem Oğlu İsa'y;r da . . .  » (at-Tawbe 31) . 

Papazların, Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıl
dığını haram saymala.rma itaat etmek ve Mesih'i Allah'a 
oğul saymakla onları rabbedinmiş oldular. (') Bu ayetin 
tefsirinde Hatem THi'nin oğlu Adi şöyle demiştir : «- He
nüz Hıristiyan idim , Resulullah Berae Suresini okuyordu. 
<;Ya Adi şu boynundaki putu at.» dedi. Ben de attım. «Hi
birlerini ve rahiplerini Allah'tan ayrı rablar edindiler» İla
hi sözüne gelince «ya Resulullah onlara ibadet etmezlerdi 
dedim.» Salat ve 'Selam üzerine olsun, buyurdu ki «Allah'_ 
u� helal kıldığını haram ederler, siz de haram tanımaz 
mıydınız ?» ben de «Evet.» dedim. «İşte o, onlara ibadet de
m·ektir.» buyurdu.» Bu rivayet gösteriyor ki, herhangi bir 
kimseyi rab edinmek için mutlaka ona rab adını vermek 
şart değildir. Birinin ardından körü körüne sürüklenmek, 
ne derse Allah'ın em:cine uyup uymadığına bakmadan he
m en yapmak ona tapmak demektir. Gerçi İslamda ulema
ya ve ülü'lemre itaat lazımdır ama bu itaat Allah'ın emir
lerinin hududu içerisindedir. Ülü'lemir, AUah'ın kitabını 
dmlemez, ulema saparsa onlara itaat haramdır. (') 

Yahudi ve Hıristyianların bir arada bulunduğu sıra
da Hz. Resul onları İslama çağırdı «Ya Muhammed, de
diler, sen, Hıristiyanlar nasıl İsa'ya tapıyorlarsa bizim 
de sana öyle tapmamızı mı istiyorsun ?» Şu ayet-i celile 
indi 

«Makane Libeşerin en yu'tiyahullahu'l-kitabe wal 
hukma wan' -nubww�fa summe yakıl.le linnasi kôm1 ibaden 
li min dfuıillahi ""'a lakin kum1 rahhaniyyine bima kun
tnm tu'allimune'l-1ki1 abe wa bima kuntum tedrusun wa-

( 1 )  Kadl, c. 1 ,  s. 498.  
(2) Bak Hamdi Y::ızı r,  Hak Dini Kur'an Dili ,  c .  3 ,  s .  25 1 1 .  
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la ya'murakum en tattehizul'melaikete wa'n-nebiyyiııe ar

baba aya'murakum bi'l-kufri ba'de iz entum muslimun. 
«Hiçbir beşer için o salahiyyet yoktur ki, Allah ona kitap 

versin, hüküm vıersin, peygamberlik versin de sonra o 

kalkıp insanlara : <<AUah'tan başka bana kul olun.» desin. 

Lakin kitap öğretmekte oldtılğunuz ve ders alıp verdiğiniz 

için rabbaniler olumuz.» der ve hiçbir zaman size «Melek

leri ve peygamberleri rablar edinin.» demez. Siz müslü

man olduktan sonra kalkar da size tekrar inkar etmeyi 
emred·er mi ?» 

Daha sonra Cenab-ı Hak ehl-i kitaptan, Allah Hesu
lüne inanmalarına dair söz aldığını bildiriyor : 

«Hem Allah vaktiyle peygamberlerden şöyle söz almış

tır : Celalim hakkı içi.n size kitap ve hikmetten her ne 

vcrdimse sonra size berabeı·inizdekini tasdik eden bir re

sul geldiğinde ona mutlaka ina�ıacaksınız, ve ona elbette 

yardım ıedeceksiniz. Buna söz verdiniz mi ? Ve bunun 

üzerine ağır ahdimi boynunuza aldınız mı ? Buyurdu. Söz 

verdik dediler. O halde, buyurdu : Şahidolun, ben de si
zinfo beraber şahitlerdeniın.» (Al-i İmran 79 - 81 )  (1) 

7. Kıblenin Çevrilmesi : 

Resulullah Medine'ye geldiği zaman on yedi ay Bey
tülmakdis'e karşı namaz kıldı. Ancak Yahudilerin «Mu
h8mmed ve ashabı, kıblelerinin neresi olduğunu bilmi
yorlardı; biz onlara rehberl�k ettik . . . » gibi sözleri Allah'ın 
Elçisi'nin ve arkadaşlarının hoşuna gitmedi .  Resulull.ah 
başını semaya kaldırdı. İslama mahsus bir kıblenin ve
r i lmesini bekliyordu. Hicretten onyedi ay sonra Kudüs'
ten Kabe'ye dönülmesi emri geldi 

( 1 )  İbn-i Hişam, Slratu'n -Nebi, c .  ı, s. 554 : Taberi, Camiu'J -Be
yan ,  c .  3. s. 2 1 1 .  
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«Yüzünıün goge baktığını (emri beklediğini)  goruyoruz. 
Seni razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Yüzünü Mescid-i 
Haram'.a doğru çevir.>� (al-Bakara 144) . 

Kıblenin çevrilmesi bu kere de Yahudilerin gücüne 
gitti. Onlardan bir gurup Allıah'ın Elçisini kendi dedikleri
ne ikna edip müslümanları şüpheye düşürmek ümidiyle 
geldi : «Ya Muhammed, seni bulunduğun kıbleden çeviren 
nedir ? Evvelce yöneldiğin kıbleye dönersen seni tasdik 
ederiz.» dediler. Allah Taala hükmünü bildirdi 

«Halktan bir takım dıfişükler, diyecek ki, onl.arın bulunduk
ları kıbleden çeviren nedir ? Dıe ki : Doğu da, batı da Al
lnh'mdır. O, dHediğin� doğm yola iletir.» (al-Bakara 142) 
( ') 

Maksat doğru dü:rüst Allah'a yönelmek, Ona tam tes
lim olmaktır. Yoksa sadece şeklen bir tarafa yönelmek 
fayda vermez : 

«İyilik, yüzünüzü doğu, batı tarafına çevirmeniz değil; 
lakin iyilik Allah'a, Ahiret gününe, Meleklere, kitaba, pey
gamberlere inanıp, Allah rızası için yakınlara, yetimlere, 
fakirter1e, dilencilere, kölelikten kurtulmak istiyenlere, 
mal veren, namazı kılıp ,zekatı ödiyen, ahdedi:nce ahdin
de duran, genişlik ve darlıkta sabııedenlerdediı· . . . » (al-Ba
kara : 177) . 

c ı ı  Taberi, Camiu'l -BEyan, c. 2, s. 3 ,  
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Ashaptan Muaz İbnu Cebel, Harice ibnu Zeyd, Yahu
cii bilginlerinden Tevrat'ta olanlar hakkında bazı şzyler 
sordular. Yahudiler söylemekten çekindi ve gizledil�r. Şu 
ayet nazil oldu 

r-/,,, \ • "  ,-"� ,,, , ,,,, ., _, ,,� ..-::; .-' �q ��t��-s_J,'.J.;ı��Uj\\.,, 0_;c-�C:fG� 
1 O \ D -\' ,_  r: _  r 

13 G���p.;;�f���';:�ı� 
«Onlar ki biz, kitapta insanlara açıkladıktan sonra :indir

diğimiz delilleri ve hidayeti gizlerler; onlara Allah la

net ed.er ve lanet edenler lanet eder.» (Bakara 159) (' ) 

8. Resulullah'ı Tehdidetıneleri : 

Resulullah (S.A.V.) Medine'ye geldiği zaman Nadir 
Oğulları'nın tarafsız kalmaları hususunda onlarla rmlaş
mıştı. Bedir zaferi kazanılınca : «Tevrat'ta nusretle gön
derileceği yazılan peygamberdir; inanalım.» dediler. Bir 
k!smı da «Hele bekliyelim, bir v.aka daha görelim. � de
mişlerdi. Uhud Savaşı olunca tereddüde düştüler, a':ıitle
rini bozdular. Ka'b ibnüleşref kırk kişi ile Mekke'ye gidip 
Ebusüfyan'la anlaştı. (2) 

İbn-i Hişam diyor ki : Bedir gazvesinden sonra Ya
hudiler işi iyice azıttılar. Hazret-i Peygamber onları top
luyıp nasihat etti. Böyle yapmakta devam ederlerse Ku
r�yş'in başına gelenlerin onların da başlarına gelec2ğini 
hatırlattı. Yahudiler : 

- Ya Muhammed, dediler, bazı tecrübesiz kimseler
le dövüşüp galip gelmen seni aldatmasın. Bizimle �:ava-

( 1 )  İbn-i Hişam, Siratu'n-Nebi , c. 1 ,  s. 55 1 ;  Taberi, Camiu'�-Be
yan, c. 2, s. 3 1 .  

( 2 )  Kadi, I.  508 
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şırs.an nasıl savaşç ı olduğumuzu anlarsın. Bizim eşimize 
hiçbir yerde rastlıyamazsm. 

Cenab-ı Hak, sevgili peygamberine Yahudilerin aki
betini bildirdi 

«Kul lillezine keferı'.i setuğlebune wa tuhşarune ila 
Cehennem wa bi'se'l-mihad. = Küfr.edeınlere de : Yenile

ceksiniz ve Cehenneme gönderileceksiniz. O, ne kötü dö

şektir !» (AH!mran 12) .  

«Buzağıyı rabbedinenlere, Rablarıııdan bir gazap ve dü:n

ya hayatında bir ziUet ulaşacaktır. İşte biz, iftiracıları böy
le cezalandırırız.» (al-Araf : 152) (1) 

Nadir Oğullarım Medine'den çıkarmak, Hayber'i fe
tih, Kurayzıa'yı Katı ile Allah vadini doğrulamıştır. (') 

9. «Sabahleyin İnanıp Akşamleyin Dönelim.» Deme

leri : 

Yine bunlardan Adiy ibnu Zeyd, Haris ibnu Awf, Ka'b 
ibnüleşref, Malik ibnus-Sayf gibi .adamlar birbirlerine de
diler : «Muhammed'e sabahleyin inanalım, akşamleyin dö
nelim. Böylece ona gerçekten inananlar da bizim gibi ya
parlar; dinlerinden dönerler.» Cenıab-ı Allah onların bu 
konuşmalarını mü'ıninlere bildiriyor 

( 1 )  İbn-i Hişam, ı. 55 2 :  taberi, Cami ,  rn. 1 1 8.  
(2) Kadi, I. 1 95. 
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«Ey ıehl-i kitap, mçın hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz da 

hakkı gizliyorsunuz ? Halbuki biliyorsunuz. Kitap ehliu

d<0n bir kısmı da şöyle dedi : «Mii'mhılere indirilene gün

düzün inanın, gündüzün sonunda da dönüp inkar edin. 

Belki onlar da dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan 
başkasına aman vermeyin.)> De ki : her hat.de hidayet, Al

falı hidayeti; size veriLen gibisi birhİı'ine veriliyor ve Rabbı
mzın huzumnda size galebe edecekler diye mi bu ? De ki : 
doğrusu fazilet Allah'm elindıedir. 0.nu dilediğine verir. 
Allah, geniş ve bilgindir.» (Al-i İmran : 71 - 73) . 

Bunlar Yahudi hahamları idi. Sabahleyin inan; p gün 
sonunda dönecekler ve diyeceklerdi ki «Biz kitabımıza 
baktık; alemlerimize danıştık, konuştuk; Tevrat'tc. açık
bnan sıfatları bulamadık.» bu suretle müslüma..11ları da 
şüpheye düşüreceklerdi. Zira müslümanlar da o zaman 
«Bunlar bizden alimdir; demek bir şey biliyorlar ki, dön
düler. O halde biz de dönelim.» diyebilirlerdi. (') 

10. Allah Fakirdir Demeleri : 

«Allah onların «Allah fakirdir biz ise zenginiz)> d1emelerini 
işHmişiir. Dediklerini ve peygamberleri haks;.z yere öldür

melerini yazacağız. Onlara «Ateş azabını tadıın.» diyece
ğiz.» (Ali İmran 181) . 

Peygamber Efendimiz, Benu Kaynuka Yahudilerine 
bir mektup yazıp Hz. Ebubekir ile gönderdi. Onları İs
lama, namaz kılmağa, zekat vermeğe ve Allah için güzel 

(:1) Kadi Beydavi, c.  1, s. 247 ; İbn-i Hişam, siratu'n-Neb1, e .  1 ,  
s .  559. 
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borç vermeğe davet ediyordu, mektubunda Finhas ibnu 
Azura : «Allah fakirdir ki, bizden borç istiyor.» deyince 
Ebubekir onu tokatladı : «Aramızda andlaşma olmasay
di, boynunu vururdum.» dedi. Finhas Ebubekir'i Hz. Pey
gamber (S.A.) e şikayet etti. Fakat kendi söylediklerini in_ 
kar ehi. Bunun üzerine yukarıdaki ayet indi. (') 

Taberi Tefsirinde de şöyle bir açıklama vardır : Ebu
bekir, Midras'ın evine girdi. Birçok Yahudi, alimleri, ha
hamları olan Finhas ibnu Azura'nın başına toplanmıştı. 
Ebu bekir onları islama davet etti. O sırada henüz yeni 
inmiş bulunan «Allah için kim güz.el bir borç verirse Allah 
o.na kat kat verir.» fıyetini ·ele alan Finhas «Fakir, zen
ginden borç alır; biz ona muhtaç değiliz; o bizden fakir
dir. Onun bize yalvardığı gibi biz ona yalvarmayız.» gibi 
sözler sarfetti. Ebubekir kızarak Finhas'ı tokatladı. Fin
bas da Allah'ın Elçisine şikayet etti. Ama kendi söyle
diğini inkar etti. Ebubekir de savunmasında, Allah için 
kızıp vurduğunu söyledi. Mezkur ayet indi. (2) 

11. Kurban İstemeleri : 

<'0 kimseler ki şöyle dediler : Allah bizimle ahitleşti ki 
b:i:ze ateşin yakacağı bir kurban getirmedikçe hiçbir re
sule iınanmıyalım.» (Ali İmran : 183) . 

( 1 )  Kadi, c. 1, s. 249. 
(2) Taberi Camiu'l -Beyan, c. 4, s. 120. 

353 



Bunu söyliyenler, Ka'b ibnu'l-Eşref, Malik, Huyey 
ibnu Ahtap, Finhas, ve Vehb ibnu Yahuza idi. İsrail oğul
ları peygamberlerine mahsus olan mucize gelmedikçe 
inanmayız demişler idi. Bu mucize şöyle idi Ortaya bir 
kurban getirilir. Peygamber kalkıp dua eder, gökten se
mavi bir ateş iner ve kurbanı yerdi (yakardı) .  Böyle bir 
mucize istemeleri ve böyle bir inanca saplanmaları, on_. 
1'1.rın hurafelerindendir. Zira gökten bir ateşin gelip kur
banı yakmasiyle diğer mucizeler arasında bir fark yoktur. 
O da mucize olduğu için imanı gerektirir, diğerleri de 
Kaldı ki öyle bir mucize meydana getirilmiş olsaydı bile 
inanmıyacaklardı: 

«De ki: benden önce size peygamberle
.r (çeşitli) mucize

ler ve dediğiniz (mucizey)i getirdiler. Eğer doğru idinizse 

neden onları öldürdünüz?» (Al-i İmran: 183) . 
Ayet onları sözleriyle bağlamaktadır. Zira Hz. Mu

hammed Aleyhisselam'dan önce Zekerriya, Yahya gibi 
peygamberler; inanmayı gerekli kılan diğer mucizeler ara
sında kendi teklif ettikleri mucizeyi de getirmişlerdi. 
Halbuki onları öldürdüler. Eğer bu mucize, onların pey
gamberleri tasdik etmelerini icabettiriyor idiyse neden o 
peygamberlere inanmayıp da onları öldürmek cür'etini 
gösterdiler ? (') 

«Yahudiler : «Allah'ın eli bağlanmıştır;» dediler. Ve de

dikleriyle kıendi elleri bağlandı ve mel'un oldular. Hayır, 

( 1 )  Kadi, I. 249. 
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O'nun iki eli de açıktır. Dilediği gibi bağışlar. Celalim 

hakkı için sana Rali>bından indirilen, onların birçoğunun 
azgınlığını ve küfrünü artıracaktır ... » (Maide 64) . 

O, dilerse verir, dilerse alır. Dilediğine az, dilediğine 
çok verir : «Dilediğine hesapsız nzık verir.», (Al-Bakara 
212), «Dilediğine r�zkı açar, dilediğine kısar.» (ar-Ra'd 
96) , «Allah kullarıma rızkı açsaydı, yeryüzünde azarlardı; 
lakin o, dilediği miktarda indiriyor.» (aş-Şura 27) , 
«Kim ki Allah'tan korkarsa Allah onun için bir çıkar ya

ratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim ki Al
lah'a tevekkül ed,erse, O, ona yeter. Allah işini (sonuna) 
yetiştiricidir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur.» (at-Ta
lak : 3) .  

Cenabı Hakkın, «Onların elleri bağlandı» sözü gerçe
ğm ifadesi olmuştur. Çünkü onların tinetlerinde cimri
lik son haddine varmış ve onlar, elleri kolları bağlı ka
lıp esir olmuşlardır. 

«Wa .elkayna heynehumu'l-adawate wa'l-bağda'e ila

ynwmi'l-kıyamıeh kullema awkadiı. naran Iil-hatbi atfa'

ahallahu wa yes'awına fi'l-ardi fesada. Wallahu la yuhib

hu'l-mufsidin. Kıyamete kadar onfarın aralarına düş

manlık ve buğuz attık, ne zaman harb için bir ateş yak
mışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yer yüzünde fe
sat çıkarmağa koşarlar. Allah müfsitleri sevmez. (al-Ma
ide : 64) . «Kalbleri birbirine uymaz. Ne zamaın ki Allah'
ın Resulü'ne karşı b'ır harb, bir fitne koparmak istemiş

lerse Allah aralarına bir anlaşmazlık sokmuş, ve Resu

lii'nü onların şerlerinden korumuştur. Yahut ne zaman 

ki biriyle harbetmek istemişlerse yenilmişlerdir.» 

«Rabbın bildirdi ki : Kıyamete kadar onlara azabın en 

kötüsünü yapacak olan birini gönderecektir. Şüphesiz 

Rabbın, azabı çabuk veren ve O, bağışlayıp rahmet eden
dir.» (al-A'raf : 167) . 
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Tevrıat'ın hükmüne aykırı gittiklerinden dolayı Al
l<1h, Buhtunnasr'ı onlara musallat eyledi. Buhtunn .asr Ya
hudilerin yerlerini yurtlar .m tahribetti (' ) .  Sonra yine fe
sat çıkardılar. Allah bu dda da onlara Rum Fatris'i mu
sallat etti. Tekrar fesat çıkarınca müslümanları karşıla
rında buldular; yerlerinden yurtlarından oldular. Nite
kim Hadis-i Ş12rifte «Bir millet Allah'a ve Resulüne kar

şı ahdini bozarsa, Allah, onlara kendilerinden olmıyan 
düşmanlarını musallat eder . . . » (2) buyurulmaktadır. 

«Şay.et onlar Tevrat'a, İncil'e ve Rabfa.rından onlara 
gelene inanıp hıükmünce amel etselerdi üstlerinden (ıağaç
l:ırın meyvalarından) ve ayaklarımn altından (yerin bitir
diklerinden) yerlerdi...» (al-Maide 66) .  

Demek ki Allah'ın eli bağlı değil (yani Allah cimri 
değil), fakat insanların amelleri rızkı daraltıyor ve fela
ketleri celbediyor. Diğer bir ayette şöyle buyurulm'J.ştur : 
«İnsanların yaptıklarından dolayı karada ve denizde fe

sat çıktı. Yaptıklarının bir kısmının cezasını onlara tad
dırmak için. Belki bu suretle dönerler diye.» (az-Zumer : 
41) . 
«Eğer Allah insanları kazandıkları ile cezaland�.racak ol
saydı, yer yüzünde bir tek hayvan bile bırakmazdı. La
kin onları muayyen bir zamana bırakıyor. Ecelleri ge
lince Allah, şüphesiz kullarım görücüdür.» (Fatır 45) . 

13. «Allah Beşere Bir Şey İndirmedi.» Demele ri: 
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( 1 )  Kadi, I. 390; Taberi, Camiu'I-Beyan, VI. ı 73. 
(2) at-tarğib wa't-tarhab. II. 568 (İbnu Mace, Bezzar, Beyhaki) 



«Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar. Çünkü «Allah beşere 

bir şey indirmedi.» dediler. De ki : o halde Musa'nın in

sanlara bir nur, bir :hidayet olarak getirdiği kitabı kim 

indirdi ? Ki siz onu parça parça kağıtlar yapıyorsunuz. 

Bunların bir kısmını meydana koyuyorsunuz, birçoğunu 

da gizliyorsunuz. Bununla beraber şimdi size ne sizin, ne 
de atalarınızın bilmediğiniz hakikatler öğretilmekte <<Al

lah» de; son.ra bırak daldıkları batakta oynıyadursunlar.» 
(al-An'am : 91) . 

Bu ayet, Yahudileri, Tevrat'ı bilmediklerinden ve 
onu parçalara ayırıp beğendiklerini ayrı ayrı yapraklara 
yazarak çıkarıp ha1ka göstermelerinden ve beğenmedik
lerini de gizlemelerinden ötürü yermektedir. Rivayet edi
lir ki : 

Malik bn. as-Sayf «Allah beşere bir şey indirmedi.» 
demişti. Olay şöyle cereyan etmişti : Allah'ın Elçisi ona : 

- Allah'a and vererek soruyorum : (Tevrat'ta) «Al
lah şişman hahama buğzeder» diye bir şey gördün değil 
nd ? Diye sordu. 

- Evet. 

- Sen de şişman hahamsın; Yahudilerin yedirdiği 
şeylerden semizleşmişsin. Orada bulunanlar güldüler. Ma
lik ibnü's-Sayf kızdı Hz. Ömer'e dönüp : 

- Allah beşere bir şey indirmedi diyerek bütün bü
tün peygamberliği kökten inkar etti (') . 

İşte Yahudi kara;üeri. Yukarıda : «Bize Musa'ya ge
len kitap gibi gökten bir kitap getir.)> demişlerdi. Şimdi 
de «Beşere kitap inmemiştir.» diyerek önceki sözlerini 
nakzediyorlar. İşlerine geleni, düşüncelerine uygun olanı 
söylüyor, ağızlarına geleni savuruyorlardı. «Ağızlariyle 

( 1 )  Tateri, Camiu'l-Beran, c. 7, s. 162 ;  Kadi Beydavi. c. 1 ,  s.390. 
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Allah'ıın nurunu söndürmek istiyorlar ama kafirler iste
mese de Allah nurunu tamamlıyacaktır.» (at-Tawba : 32) . 

Şu ayet de Yahudilerin «Musa'dan sonra peygam
ber gelmiyecek.» diye inkara kalkışmaları üzerine nazil 
olmuştur : 

«Ey ehl-i kitap ! peygamberlerin arası kesildiği, bilinemez 

hale geldiği bir fetret zamanında bakınız size Resulü
müz geldi. (tatlı ve acı gerçekleri) siz.e açıklıyor. «Bize 

ıı.e bir müjdeleyici ve ne de bir uyarıcı gelmedi.>} diye

mezsiniz. İşte size hem müjdeleyici, hem de uyarıcı bir 
peygamber geldi. Allah her şeye kadirdir.» (al-Maide : 9). 

Allah peygamberleri birbiri ardı sıra gönderebildiği 
gibi arada boşluk (fetret) da bırakabilir. Nitekim Musa 
Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam arasında 1700 sene ve 
1000 peygamber var�ır. İsa Aleyhisselam ile Muhammed 
Aleyhisselam arasında 569 sene ve dört peygamber var
dır. Peygamberler arasında bir fetret devri geçmiştir. 
Dört peygamberden üçü İsrail Oğullarından, biri de Arap
tandır. Araptan olan Halid ibnu Sinan al-İsi'dir. Ayette 
vahyin tesirlerinin tamamen ortadan kalktığı, insanların 
peygambere en çok muhtaç oldukları bir zamanda onla
ra bir peygamber göndermek hikmeti hususunda kendi
lerine bir imtinan vardır. (') 

14. İsma' Gayra Musnıa'in (= Dinle, 

Dinlennıiyesice) Demeleri : 

Yahudi büyüklerinden olan Rufaa ibn. zeyd, Allah'ın 
Elçisi ile kaba konuşur : «KuLak ver ya Muhammed ! Sa
na anlatalım.» şeklinde hitabederdi. Sonra İslamı kötü
ledi. Şu ayet onun gibiler hakkında nazil oldu 

( 1 )  Kadi Beydavi c. ı, s. 331 .  
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«Bakmaz mısın şu kendilerine kitaptan bir nasip veril
miş olanlara ? Kendileri sapıklığı satın alıyorlar da isti
yorlar ki siz de yolu sapıtasınız. Düşmanlarınızı Allah 
daha iyi bilir. Veli olarak Allah yeter, yardımcı olarak 
da Allah yeter. Yahudi olanlardan bazıları, kelimeleri 
�erlerinden tahrif ediyorlar ve dillerini bükerek, dine 
dokunarak : «Dinledik, isyan ettik», «Dinle, dinlenmiye
sice» ve «Raina» diyorlar. Böyle diyeceklerime : «İşittik. 
itaat etik.» «Dinle ve bizi gözet.» deselerdi elbette hak
larında daha hayırlı ve daha dürüst olurdu. Fakat kü
fürleri yüzünden Allah kendilerini lanetlemiştir. Onun 
için pek azından başkası inaınmaz.�· (an-Nisa' 44 - 46) .  

Tefsir Bunlıar Tevrat'ı ve onda bulunan Peygambe
rimizin vasıflarını tahrif ettikleri gibi (Semi'na we ata'
na = İşittik ve itaat ettik) yerine (Semi'na wa 'asayna 
= İşittik isyan ettik. ) ,  (İsma' = Dinle) yerine (İsma' 
ğayr:a musma'in = Dinle, dinlenmiyesice ! )  ve (unzurna = 
Bize bak, bizi gözet) yerine (ra'ina = bizim çoban) der
lerdi. 

İsma' ğayra musma'in : Medh ve tazime delalet et
tiği gibi kötülemeğe de delalet eder. (Gayra musma'in) 
İsma' edilmiş olmıyarak demek olduğundan bir yönden 
«lı1tfen dinle çünkü sana karşı söz söylemek ve zorla 
dinletmek haddimiz değildir.» Bu bakımdan tazim ifade 
eder. Birkaç yönden de tahkir ifade eder : «Dinle a söz 
dinlemez, dinle a dinlenmiyesice, dinle a iyi haber işit
miyesice !» manalarını ihtiva eder. ( ')  İşte Yahudiler bu 
hakaret manalarında kullanıyorlardı.  

(1)  Taberi, Camiu'l-Beyan, c.  5 ,  s.  71 ;  Keza bak Hamdi Yazır, 
H. D.K.D. c. 2, :3. :l 363. 

359 



Raina kelimesi de böyledir : Bir taraftan medhi ifa
de ederken birkaç yönden de kötülemeği ve Peygambe
r:n şanımı. yakışmıyacak ifadleri taşımaktadır. Raina : 
Bize riayet et, bizi gözet, halimize acı, demektir. (Ra'in) 
kelimesi ise hatalı söz demektir. Yahudiler arasında 
(Ra'ina = Bizim çoban) kelimesi de çok yaygındı . Müs
lümanlar başlangıçta Resulullah'a : «raina = bize riayet 
et halimize acı, bizi gözeb> diye hitabederlerdi. Yahudi
ler bunu fırsat bilerek, Raina kelimesini andıracak şe
kilde ağızlarını eğerek hakaret kasdiyle (Ra'ina) derne
ğe başlamışLardı. Muaz Hazretleri bunu işitmiş : (-Ey 
Allah'ın düşmanları ! .Size lanet olsun. Vallahi hangini
zin, Allah'ın Resulüne karşı böyle söylediğini bir daha 
i�itirsem boynunu uçururum» demiş, onlar da buna kar
şı «Siz de böyle demiyor musunuz ?» diye kaçamak yap
mışlardı. İşte bunun üzerine Bakara Suresinde : 

,, o ,,... ,, , � J J ; ,..... , ,. ,..,,, .... ,,., ' ,,..,. � _.,,,, ;;-: Ct��;ıP\J b>,ıJ_;;-9 t�ı_) \)�� ı_i-aı��ı��.:>ı� 
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«Ey iman edenler, «raina» demeyin, «bize bak, bi,zi gö
zet» deyin ve (size emredileni) dinleyin. kafirler için acı 
oir azap vardır.» (al-Bakara: 104) ayeti nazil oldu. Müs
lümanlar, artık böyle söylemekten menedildi. 

İşte Yahudiler, kelimeleri yerlerinden böyle tahrif 
ediyorlardı. Halbuki bunlar «İşittik, itaat ettik, dinle ve 
bizi gözet.» gibi adaba aykırı olmıyan kelimeleri kullan
salardı, kendileri için daha iyi ve daha doğru olurd u. Ne 
yazık ki Allah onlara yaptıklarının cezası olarak bir kere 
Wnet etmiştir, pek azı inanır, (1) Cenab-ı Hak bundan sonra 
yumuşak bir ifade ile onları imana çağırıyor 

( 1 )  Bak Hamdi Yazır, Ha lk Dini Kur'an Dili, c. 2, s. 1363 - 64. 
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«Ey kendilerine kitap verilen kimseler, sızın yanınızda 
olanı tasdik edici olarak indirdiğimiz (bu Kitab) a iman 

edin; biz, birtakım yüzlıeri silip de enselerine ç·evinneden 

veya onları, Ashabı Sebti lanetlediğimiz gibi lanetlemez

den evvel': Yoksa Ailah'ın işi yapılmıştır. Doğrusu Allah, 

kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz, ondan başkasını 
dHediğine bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa büyıük bir 
cinayet iftira etmiştir.» (an-Nisa' : 47). 

«Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun ? Allah 
dilediğini temizler. Fitilce (yani hiç) zulmıedilmezler.» 

(an-Nisa' 75) . 

Yahudiler : «Bizim günahımız, yeni doğan çocukların 
günahı gibidir; eğer o nların günahı varsa bizim de var. 
Biz de onlar gibiyiz.» demişlerdi. İşte bu ayet de onların 
bu iftira ve kuruntularını reddetmektedir. (1) 

15. Yahudiler'in Müşriklere : «Sizin Dininiz -

Muhammecl'in Dininden - İyidir 7» Demeleri : 

AHZAP (Hendek) HARBİ'ni hazırlıyanlardan Huyey 
İbn-i Ahtab, Sellam ibnu Ebi'l-Hukayk, Rabi' ibnu Rabi, 
ve diğerleri harb meselesini Kureyş'le görüşmek ve Ku
reyş'i harbe kışkırtmak için Mekke'ye gittiler. Kureyş 

kendi aralarında : «Bunlar Yahudi bilginleridir. Bizim di
nimizin mi, yoksa Muhammed'in dininin mi daha hayırlı 
olduğunu bunlardan 50ralım.» dediler ve sordular : «Biz 
mi doğru yoldayız, O mu ? Biz hacılara bakarız. Sedane 
(Kaheye bakma) ve '>ikaye (hacılara su verme) ehliyiz.» 

Bu Yahudiler bile bile hakkı inkar edip : «Sizin dini

niz, onun ve ona Hıbi olanların dininden daha doğrudur.» 

(1) Taberi, Camiu'I-Be:ran, c. 5,  s. 79. 
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diyerek şirki tevhidden üstün göstermeğe çalıştılar. 
Kur'an onların bu menfur davranışlarını tel'in etmektedir : 

«Bakmaz mısın şu kendilerine kitaptan biraz nasip veril
miş olanlara ? Ki cipt ve tağuta inanıyorlar da (Allah'ı ta
nımıyanlara) «Bunlar mü'minlerden yolca d.aha doğru» 

diyorlar. İşte onlar, Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Al
lah, her kimi lanıetlerse artık o:nu bir kurtaracak bula
mazsın. Yoksa onlara mülkten bir hisse mi var ? (Yani 
onların mülkten nasibi yoktur. Yahudilerin <ıMülk niha
yet kendilerinin olacak, hakimiyet kendilerinin olacak.» 
şelindeki zanlarını reddetmektedir. Demek ki Yahudiler 
peygamberimiz devrinden beri dünya saltanatı kurmak 
sevdasındadırlar. Hatta Ahiret kelimesini de : herkes 
mahvolacak, insanlar, onların hükmü altına girecek şek
linde anladıklarını daha önce kaydetmiştik) (1) öyle olsa in

sanlara bir ç,ekirdek bile v,ermezler. Yoksa Allah'ın, ke

reminden insanlara verdiği ınimetleri çekemiyorlar da ha
sed mi ediyorlar . Evet, biz İbrahim zürriyetine kitap ve 

hikmet verdik ve onlara büyük bir mülk verdik. Onun 

için onlardan kimi ona inanmakta, kimi de ondan meney

lemekte (İslama girmek istiyenlere engel olmakta) . Ona 

Cehennem alevi elvermektedir. Şüphesiz ayetlerimizi ta

nımıyan kafirleri, muhakkak ki biz, onları yakında bir 

ateşe y.aslıyacağız. Derileri olgunlaştıkça (piştikçe) azabı 

duysunlar diye kendilerine değiştirip başka deriler vere

ceğiz. Çünkü Allah, güçlü ve hakimdir.» (an-Nisa' 51-56) . 
( 1 )  Kadi Beydavi, c. ı ,  s. 281.  
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16. Huyey İbn. Al'ııtab'ın sorusu : 

Huyey ibnu Ahtab, henüz AlLah'ın Elçisi (selam O'na) 
Mekke'de iken Mekkeye gelmişti. AU.ah'ın Elçisinden sor
du : 

- Bu yaptığın vait veya peygamberlik iddiasında 
<loğru mu söylüyorsun yoksa şaka mı yapıyorsun ? 

Şu ayet buna cevap verdi : 

«Senden soruyorlar : «Ü, gerçek midir ?» Evet Rabbım 
hakki için o elbette gerçektir. Siz aciz bırakamazsınız (ma
ni olamazsınız.) De.}> (Yunus : 53). 

17. Resulullah'ı İmtihan Etmeleri : 

Tevrat'ta zina edenlere recim emredilmişti. Yahudi
ler bunu tatbik ediyorlardı. Nihayet bir gün büyüklerin
den biri zina etmişti. Eşraf, bunun recmedilmesine mani 
oldular. Sonradan fakir tabakadan biri de zina edince bu 
-defa da zayıf tabaka «Ötekini recmetmeyince bunu da 
recmedemezsiniz.» demişlerdi. Bundan böyle recmi bıra
kıp (tahmime) karar verdiler. TAHMİM : Elyaftan örül
müş, zifte bulanmış bir kamçı ile kırk kamçı vururlar 
yüzünü karalarlar, eşeğe tersine bindirip dolaştırır teş
hir ederler, işte buna Tahmim derlermiş. (1) 

Allah'ın Elçisi Mı�dine'yi teşriflerinde Yahudiler Hz. 
Peyğamber (S.A.) i imtihan etmek için zina eden evli bir 
kadın ve erkeği O'na gönderdiler : «Recmeder, yüzünü 
gözünü belirsiz hale getirirse kıraldır.» dediler. Peyğam-

{ ! )  Taberi, Camiu'l-Be;ran, c. 6, s. 137 ; Keza bak H.Y.H.D.K.D. 

c.  2, s. 1682. 
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bce:rimiz Hazretleri onları recmetti. (') Kadi Beydavi de bu 
rivayeti teyidetmektedir «Hayber'den bir şerif ile, bir şe
rife zina etmiş idi. İkisi de evli bulunuyordu. Recmetmek, 
i:>temediler. Peyğamber'e gönderdiler. «Eğer, dediler, 
n·cm emrederse kabul etmeyiniz, celd (döğme) ve tah
mim emrederse kabul ediniz.» Hz. Resulullrah recmetme
krini emredince kabul etmediler. Alimlerinden İbn-i Sur
ya'yı hakem yaptılar : «Allah için doğru söyle Tevrat'ta 
rEocm var mı ?»  diye sordular. İbn-i Surya «Var.» dedi. 
Üzerine atıldılar. İbn-i Sury.a : «İnkar edersem, başımıza 
0.zap gelmesinden korkarım.» dedi. Böylece Peyğamber 
(S.A.) zanileri mescidin kapısı önünde recmetti. Şu 

ayet bu hadise üzerine inmistir. n 
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<:Ey Resul, o küfürde yarış edenler seni üzmesin : Gerek o 
ağ1zlariyle «İnandık» deyip de kalbleri mü'min olmıyan
lnrd.an olsun, ve gerek Yahudi olanl'ardan. Onlar :yalan

cılık etmek için dinlerler, sana gelmiyen diğer bir kavim 

kin dinlerler; yerli yerinde söylenen .kelimeleri tahrif 
ederler; «Size şöyle fetva vıerilirse tutun, verilmezse sa

kının.» derler. Allah kimin fitneye düşmesini dilemişse, 
imkanı yok, onun lehine Allah'tan zerrece bir şeye :malik 
olamazsın; onlar öyle kimselerdir ki Allah kalblerini te
mizl.emek istememiştir. Onların dünyada hakları bir zil-

< ı ı İbnu Hişam, c. 1 ,  s. 565. 
(2) Kadl, Beydavi, c.  L s . 333 ; Taberi, Caıniu'l-Beyan , c.  6,  s. 141  
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let, Ahirette de hakllan büyük bir azaptır. Boyuna yalan

cılık için dinlerler, boyuna haram yerler. Artık sana ge

lirlerse aralarında ister hükmet ister onlardan yüz çe

vir; eğer yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Ama 
hükmed,ersıen aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah 

aclal·et edenleri sever. T,evrat yanlarında, Allah'ın hükmü 

orıda dururken seni nasıl hakem yapıyorlar; sonra arka

smdan rne diye dönüyorlar ? Öylelerinin mü'minlerle alaka

sı yok. Gerçekten biz Tevrat'ı indirdik, onda bir hidayet 

ve bir nur vardı. Müslim olan peygamberler, Yahudilere 

onunla hükmedıerlerdi. RabbanHer ve hibirler de Allah'ın 

kitabının muhafazasma memur edilmiş olmaları ve onun 

koruyucusu bulunmaları hasebiyle hükm ederlerdi, Artık 

insanlardan korkmayın, benden korkun; benim ayetlerimi 

birkaç paraya değişmeyin ey hakimler ! Her kim Allah'ın 

indirdiği ahkam i1e hükmetmezse onlar hep kafirlerdir. 

Hem onda Üzerlerine şöyle yazdık : Cana can, göze göz, 

buruna burun, dişe diş, yaralamalar birbirine kısastır. 
Kim bu hakkı sadakasına sayarsa o, Oll'a keffaret olur. 

Ve her kim Allah'm indirdiği ahkam ile hükmetmezse on
lar hep zalimlerdir.» (al-Maide : 41 - 45) .  

«Calıiliyet hükmünü mü istiyorlar ? (Allah'a) inanan 

bik kavim için Alhııh'tan daha güzel kim hükmedebilir ? 

(.al-Maide : 50) .  

Bu ayetlerin, c.ahiliyyet halkının öldürme vakaları 
arasında şahısların üstünlük derecelerine göre hükmet
meleri esasına dayanarak Resulullah'ın kendilerine hük
metmesini istiyen Ku:r.ayza ve Nadir Oğulları Yahudiler) 
hakkında nazil oldu1ğu da söylenir. (1) 

Şüphesiz Allah'ın hükmü adaletin ta kendisidir. Bu 
ahkam ile hükmed.en milletler yükselmişlerdir. İslamın 
-- ·------

( 1 )  Kadl Beydavi, c. 1, �;. 342 ; Taberi, Camiu'l-Beyan, c. 6, s. 14L 
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Ömer'i bu ahkam ile hükmettiği için adalet sembolü ol
muştur. İslam tarihi baştan başa İlahi adaletin parlak 
nümuneleri ile doludur. Allah'ın indirdiği ahkam ile amil 
hakimler; kılı kırk yararlar, haklıyı haksızdan çekip ayı
rırlar. Hakkı batıldan ayırmak, Allah'ın adaletini tecelli 
ettirebilmek için geceleri uykularını kaybederler. Zira bi
lirler ki«birisi diğer biri hakkında hüküm verirken yer 
gök titrer.» Mazlumun ahından korkarlar. Zalimden maz
lumun hakkını almak için çalışırlar. Allah'ın emrini ye
rine getirmekte asla tereddüt etmezler. Ebubekir (R.A.) 
hilafete seçilişini müteakip ilk hutbelerinde şöyle demiş
ti : «Sizin en zayıfınız, başkasından hakkını alıp kendine 
verinceye kadar yanımda en kuvvetliniz; ve sizin en kuv
vetliniz de başkasının, onun üzerine bulunan hakkını 
ondan alıp hak sahibine iade edinceye kadar yanımda en 
zayıfınızdır.» 

Bu hukuk karşısında halife ile tebaa, hükümdarla 
fert, Arapla yabancı bir tutulmuştur. Herkese tam bir 
vicdan ve din hürriyeti tanınmış, herkesin vicdani kana
atina hürmet edilmiştir. Hasılı İlahi adalet, bütün yönle
riyle İslamda ifadesini bulmuştur. 

18. Yahudilerin, İlimlerine Böbürlenmeleri : 

Peygamber Aleyhisselam Medine'ye geldiği zaman 
Yahudi hahamları geldiler : 

Hahamlar - Ya Muhammed dediler, şu «Size ilimden 

az bir şey verilmiştir.» (al-İsra : 85) sözünü görüyor mu
mn ? Bu sözle bizi mi kasdediyorsun, yoksa kendi kav
mini mi ? 

Resulullah - Hepinizi. 
Hahamlar - Sana gelen kitapta da bize Tevrat'ın ve

rildiğini, onun hikmet olduğunu, hikmet verilen kimseye 
çok şey verilmiş olduğunu okuyorsun. 
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Resulullah - Tevrat Allah'ın bilgisinden bir parça
dır. Eğer ona uyarsanız size yetişir, sizi doğruya götürür. 

Allah Taala bu ilmine gururlananı.arın sözlerine kar
şı şu ayeti indirdi : 

} c --: _: ,,..,, c ,,,.. o _,... ıı -'.., .ı f""'" • _.,, t·,.,.,. -J _,.... c ,,,,. ,,,... / ,.,,- o _,.,... _.,,,... .,.,.. � 1 � c -� '-"" � ...Lı: ' '..:::J 'ı o "\ı� \ � � -'_,, _; ,' 1 \;, : - :" \ ' 1  -
-;:::. . ' - . _,.. C...--. _, fJ _,.., � l.J � _,' .); 0 LA L)  _J-' _3 .... 1 -:::. ,,... .... -

....,� :' -- - � 1-; � 1 7  :ı? ' - - -

{i'.) � !ı,�4-� �\ � Ü �L_,-0-, � 
«Yerd,e bulunan ağaçlar kalem olsa, deniz (ler) de (mü

rekkep olup) ·ardımla.u yedi d1eniz (daha gelip mürekkep 

olarak) ona yardımı etse de (Allah'ın kelimeleri yazılsa) 
yine (bunlar tükenir) , AHah'ın kelimeleri tükenmez.» (Lok
man : 27) (1) 

Böyle ilmine güvenip böbürlenenler her devirde var
dır. Öyle tipler var ki bir parça bir şeyler okudu mu, bi
roz felsefi eserler gözden geçirdi mi, artık kendini ciha
nın esrarını çözmüş, kimsenin bilemiyeceğine vakıf ol
muş bir filozof ( ! )  görür. Şimdiye kadar gelen bütün in
sanlar aldanmışlar da kendisi, işin künhüne ermiş gibi 
peygamberliği de kendine has bir felsefe edasiyle izaha 
çalışır : «Ü zamanın cahil insanlarına peygamber lazım 
olabilirdi. Artık bugünün münevverine ta o devrin birta
kım fikirleriyle haıreket etmek yaraşmaz.»  diyenler de çı
kıyor. Bu bedhahlar düşünmüyorlar ki kendileri gibi il
mine, şuradan, buradan kapma bir iki fikir kırıntısına 
güvenerek Risalet-i Muhammediyye ve kitabı İlahi ile 
alay edenler o devirde de vardı. Bunlar da onları taklid 
etmekten ileri gidem iyorlar. Onların seviyesine düşüyor 
hatta daha da mürtedoluyorlar. Kur'an-'ı Azimüşşan her 
devirdeki bu tip insanlara cevabını vermiştir : 

( 1 )  İbn-i  Hişam, Siratün-Nebi, c. 1, s. 308; Taberi, Camiu'l-Be 
yan, c. 15 ,  s. 97. 

367 



«Peygamberleri onlara belgelerle gelince kendilerinde olan 

bilgiden gururlandılar da alaya aldıkları şey ke:ndilerini 

sardı. Ama bizim hışrnımızı gördüklerinde :«Yalnız Al

fah'a inandık; O'na koştuğumuz eşleri inkar ettik.» dediler. 
Ama bizim hışmımızı görüp de öyle inanmaları kendilerine 
fayda vermedi. Bu, Allah'm kulları hakkında öteclenberi 

yürürlükte olan yasasıdır. İşte o inkarcılar o .zaman hüs
randa kaldılar.» (al-Mü'min : 83 - 85) .  

19. Kendilerinin Hak Din Üzerinde 
Bulunduklarını İddia Etmeleri : 

Yahudilerden Rafi' ibnu Harise, Sellam ibnu Miş
kem, Malik ibnus-Sayf, Rafi' ibnu Hureymile'den müte
şekkil bir grup Hz. Peygamber'e gelip : 

- Sen, dediler, İbrahim milleti ve dini üzerinde ol
duğunu ve bizim yanımızda bulunan Tevrat'm hakk oldu
ğunu söylemiyor musun ? 

- Evet ama siz onda olan hükümleri inkar ettiniz; 
AHah'a verdiğiniz sözü bozdunuz. Açıklamanız icabeden 
şeyi halktan gizlediniz. Ben sizin yaptıklannızdan beri
yim. 

- Biz, elimizdekini alınz; çünkü biz hakikat ve hi
dayet üzereyiz. Sana inanmaz ve uymayız. 

Böyle diyenler hakkında Cenab-ı Hak şu ayetini in
dirdi : 
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-<<De ki : ey ehli kitap ! Siz Tevrat'ı ve İncil'i vıe size Rabbı

nızdan indirileni tutup (hükmünce) amel etmedikçe hiç

bir şey üzere değilsiniz. Celalim hakkı için sana Rabbın

dan indirilen -bu Kur'an- onlaı·dan birçoğunun azgınlı
ğını vıe küfrü.nü arttıracak. O halde kafirlere acıyacağın 
tutmasın.» (al-Maide : 68) (1) . 

20. Allah'ı Kim Yar.attı Demeleri : 

Peygamber Aleyhisselam'a Yahudilerden bir cemaat 
geldi. «Ya Muhammed, haydi Allah mahlukatı yarattı ise 
o halde Allah'ı kim yarattı ? dediler. Resulullah kızdı, 
rengi değişti fakat Cibril O'nu teskin etti. İlahi vahyi oku
du «Allah birdir, Sameddir (o ekmeldir, her şey O'na 
muhtaçtır) . Doğurmamış doğurulmamıştır. Hiç kimse 

onun dengi değildiır.» (İhlas Suresi). Bu surenin Mek
ki mi, Medeni mi olduğu hususunda ihtilaf edildiği daha 
önce bahis konusu edilmişti . (Bak : Tevhid Bahsi .) 

«Ü halde, dedih�r, bize vasfım açıkla. Kolu, bileği, pa
zusu nasıldır ?» Allah'ın Elçisinin yine canı sıkıldı ise de 
Cebrail (A.)  şu vahyi okudu «Allah'ı Iayıkiyle anlıyama

dıJar. Halbuki kıyamet gününde yer, O'nun avucundadır 
ve gökler de sağ (el) inde dü.riilmüştür. O, onların ortak 
koştuklarından münezzeh ve yüc1edir.» (2) 

İbn-i İshak Ebu Eüreyre yoliyle şu hadisi nakletmek
tedir : «İnsanların bazıları sora sora «Mahllıkatı Allah ya
rattı ise Allah'ı kim yarattı ?» derneğe kadar giderler. Böy
ı� dedikleri takdirde : «Kul huwallalıu ahad.. . (sonuna 
kadar) deyiniz sonra o adam soluna üç defa tükürsün ve 
şeytan-i recimden Allah'a sığınınız.» (3) 

( 1 )  İbn-i Hişam, c. 1, s. 568 ; Taberi, Camiu'1-Beyan, c. 6, s. 176. 
(2)  İbn-i Hişam, c. ı .  s.  572. 
(3) İbn-t Hişam, Sira tü 1-Nebi,  c .  1, s .  572. 
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21. Kıyametten Sormaları : 

Hisl İbnu Ebi Kuşeyr ve Şemoyil, Allah'ın Elçisi
ne dediler ki : - Ya Muhammed, peygambersen, kı
yamet ne zaman kopacak ? Bize haber ver. Çünkü biz 
onun ne zaman kopacağını biliyoruz. 

Cenab-ı Hak onlar hakkında şu ayeti indirdi 

0)�� ����Qı���f\�8\�(�� .,,,., ,.,... \ ..b � Q ' ,,.- cı  ,;- 7  J, ,,.,.  

3)�:��� Mv��.)'J ı;�ı�ciJlj���� 
/ ) / , . .-',..- r.:; , /,;/{"'.;'0, /\ � , /. (; \_ ,,-::: ı · � /· / -V , / ---..:;; -:;, @0__,�"J�d\�.0 \ �J� ��\j � ��L�\b. 

«Ne zaman demir atacak» diye sana Saatten (kıyamet
ten) soruyorlar; de ki : onun ilmi yalmz Rabbımın yanın

dadır. Onu vakti vaktine tecelli ettirecek ancak O'dur. O 
öyle ağır bir meseledir ki bütün göklerde ve yerd·e daya

nacak yoktur. O, size hemen birden birıe gelecek. Sanki 

seri ondan araştırıp haberdar olmuşsun gibi soruyorlar. 

De ki : O.nu:n ilmi, ancak AUah'm yanındadır. Vıe lfıkin in

sanların çoğu bilmez.» (al-A'raf : 187) (1) 

22. Y.ahudi füıtl'ikala:ırı : Huğ.as 

Harbini Hatırlatmaları : 

Cenab-ı Hak Medine'ye İslamı yerleştirmiş, önceden 
biribirine hasım olan Evs ve Hazrec kabileleri, can-ciğer 
kardeş haline gelmişlerdi. Yahudilerin çok hasudlarından 
biri olan Şas ibnu Kays, Ansarın topluca konuşup gü
li'ıştüklerini görünce : «vallahi, dedi, bunların topluluğu 
böyle devam ederse bize rahat yok.»  

o )  Taberi, Camiu'l-Beyan, c.  9,  87. 
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Bir çocuğu teşvik edip müslümanların arasına gön
derdi. Çocuk gidip Buğas harbini (1) ortaya attı. Müslü
manlar birbirine düştüler. Sözler kabalaştı, yüzler kızardı, 
galiz sözler sarfedilcli. «İsterseniz o günleri bir daha tek
rar edelim; «Silaha ! Silaha ! >) dediler. Silahların işleme
sine ramak kalmıştı. Ama bir mucize Resulullah çıka
geldi. Onlara nasihatler etti. Resulullah'ın öğütlerini du
y?.n müslümanlar, bunun şeytanın azdırması olduğunu 
anlayıp yaptıklarına pişman olarak birbirlerine sarıldı

lar, barıştılar. Bu vak'a üzerine Kur'an bu hasud Yahu
dilere yine yumuşak bir dille şöyle buyurdu 

«Ey kitap ehli Alfah'ıın ayetlıerini niçin inkar ediyorsu

nuz ? Oysa Allah ne yaptığınızı görüyor.)) 

«De ki : Ey ehli kitap, niçin iman ed,enleri Al1ah'ın yolun

dan çeviriyorsunuz ? Görüp durduğunuz halde niçin onun 

çarpıklığını istiyorsuınuz ? Allah yaptıklarınızdan gafil d,e

ğib (Ali İmran : 9'8 - 99) . 

23. Kaşlariyle, Gözleriyle Mrüslüma.nları 

Çekiştirmeleri : 

Yahudi ve münafıklar bir araya toplanır, fısıldaşır
lar; İslamı yıkma, mü'minlere tuzak kurma çarelerini 
araştırırlar; müminieri gördükleri zaman kaşlariyle göz
leriyle çekiştirirlerdi. Resulullah (S.A.V.) onları böyle 
yapmaktan menetti. :'Takat onlar yine aynı şeyleri yap
makta devam ettiler. Şu ayet-i celile indi (1) 

( 1 )  Evs ve Hazrec kabileleri İslamdan önce harb halinde idiler. 
En son yaptıkları h arb, Buğas harbidir. 

( 1 )  Kadi, c. 1, s.  504. 
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<<Bakmaz mısın şunlara : gizli konuşmaktan nehyedildiler 

de sonra dönüp yine nehyolunduklan şeyi yapıyorlar. Gü

nah, düşmanlık ve Peygamber'e isyan fısıldaşıyorlar. Ya

nma geldikleri zaman da seni Allah'ın selamlamadığı bir 

şekilde selamlıyorlar. Kendi içlerinde de «Allah bizi söy

fodiklerimizdıen ötürü cezalandırsa ya» diyorlar. Cehen

nem onlara yeter; o, fena akihettir !» (al-Mücadele 8) . 

«Se:ni Allah'ın selamlamadığı bir şekilde se:laınlıyor

lar : »  Tahiyya : Allah ömürler versin, sabahınız hayrolsun, 
gibi sağlık, esenlik dilemektir ki, biz müslümanlıarın tahiy
yesi selamdır : «Wa tahiyyatuhum fiha selam. = Orada 
kıhiyyeleri selamdır.» (Yunus 10) 

Peygambere verilecek selam da 

Esselamu aleyke ya Resulallah, as-salatu Ves-selamu 
aleyke ya Resulallah, es-selamu aleyke eyyüha'n-Nebiyyu 
ve rrahmetullahi ve berekatuhu. 

c<Selfım sana ya Resulallah, salat ve selam sana ya Resu

lallah, sel.anı sana, Alah'm :rahmet ve herekatı ü:wl'İne ol-· 

sun ey peyg.amber !» sözl.eridir. Allah Taala da Peygambe
rmi «Wa selfmrnn 'ala ilıadihi'l-1ezina'stafö. : Allah'm 

seçtiği kullara selam olsun.» «Wa salamun 'ala'l-mursa-
lin. Peygamberlere selam olsun». 

«Ey iman edenler, O'na s.alat ve selam edin.» gibi salat 
ve selam ile sağlıklamıştır. 



Buhari, Müslim ve sairede Hz. Aişe'den rivayet olun
duğuna göre Yahudilerden birtakım kimseler Resulullah' 
ın huzuruna geldiler : «Essamu aleyke ya Eba'l-Kasım» 
dediler. Aleyhisselatü vesselam da «Aleykum» diye cevap 
verdi. Hz. Aişe demiştir ki Ben 

Aleykumu's-sam ve Gadibe aleykum, aleykumu's-sa
mu va'z-zamu va'l-la'netu : 
«Ölüm size, Allah !>İze lanıet ve gazabetsin. Ölüm, zam 

(hakaret) ve lanet size !» demiştim. Aleyhisselatü vesse

lfim : «Ya Aişe, Allah Taala aşırı söyliyeni sevmez» buyur

du. «İşitmiyor musun ess.am (ölüm) diyorlar ?» dedim. 

Sen d-e işitmedin m� beın de (Wa'aleykum = Ve size) de
dim.» buyurdu.» (1) 

24. Yahudilerin Akıbeti : 

İşte nihayet Kur'ım'ın daha önce bahis konusu etti
ğimiz Yahudilerin yenileceği ve sürüleceği hakkındaki 
vaidinin zamanı gelmişti. Müslümanlar Uhud'da bozulun
ca Yahudiler ahidlerini bozdular. Reisleri bulunan Ka'b 

ibnüleşref, kırk kişi ile birlikte Mekke'ye gidip Ebu Süf
yan'la anlaştı. Cebrail Aleyhisselam bunu vahiy ile Allah' 
m Elçisine bildirdi. Hesulullah da Ka'b'ın süt kardeşi olan 
Muhammed ibnu Mesleme'ye emretti; Muhammıed ibnu 
Mesleme gidip Kab'ı zifafa girdiği bir gece öldürdü. 

Daha sonra Resulullah bir alay piyade ile gidip ahit
IE'rini bozan Nadir OğııUarı'nın köylerini kuşattı. Medine'
den çıkıp gitmelerini :stedi. Onlar da o sırada Kab'e ma
tem tutuyorlardı. «Bize on gün müsaade ver» dediler. 
Müsaade verildi ama onlar bu müddet zarfında harbe ha
zırtanmağa koyuldular. Abdullah bn. Übeyy gibi müna
fıklar da beriden habı�r gönderip «Çıkmayın, çarpışın. 

Ol Taberi, Camiu'l-Bey:ln, c.  28, s. 10.  
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Eğer çarpışırsanız biz de sızın yanınızda çarpışırız. Eğer 
çıkarılacak olursanız, biz de sizinle beraber çıkarız . . .  » de
diler. Bunun için onların yardımlarını bekliyorlardı. La
kin yardım eden olmamıştı. Yahudilerin kalblerini kor
ku kapladı. 

Yine bu müddet zarfında iki konuşma teklifirde bu
lunmak suretiyle Resulullah'a iki defa suikasd tertibet
tiler. İçlerinden bir kadın, müslüman olmuş kardeşiyle 
Allah'ın elçisine onlardan evvel, onların planları hakkın
da gizlice haber yetiştirdi. Resulullah da muhasarayı sı
kıştırdı. Kalblerini korku sardı. Ne Kurayza, ne Gatafan 
ve ne de Abdullah bn. Übey'den yardım alabilmişlerdi. 
Ümidi k,estiler, sulh talebinde bulundular. Nihayet her
lies bir deveye yükleyebildiği kadar yükleyip gö';ürmek 
suretiyle çıkıp gitmelerine karar verildi. Ancak süah gö
tiirmiyeceklerdi. Her biri, evinin hoşuna giden kapısını, 
penceresini söküp deveye yüklüyor, müslümanlar da on
lcıra yardım ediyorlardı. Bunlardan çoğu Şam'a Eriha'
ya, Ezreat'a, bazıları Hire'ye, birkaçı da Hayber'e gittiler. 
Bıraktıkları malları ve silahları Resulullah, ashabına tak
sim etti. Arazilerini de ansarın rızasiyle muhacirlere da
ğıttı. 

İşte bunun üzerine Haşir 'Suresi (fa inmı.llahe şedi
du'l-ikab) ayetine kadar nazil oldu. Buradaki haşir, kıya
rr.ette insanların dirilmesi anlamına değil, onun küçük 
bir örneği olan Benu Nadir'in yerlerinden yurtlcrından 
çıkarılması anlamınadır. Zaten haşir : cemaati durdukları 
yerlerinden çıkarıp sürmek manasımı. konulmuştur. Bu 
Surenin diğer bir .adı da Benu Nadir Suresi'dir. (' ) 

( 1 )  Taberi, Camiu'l-Beyan. c. 28, s. 18 - 1 9 ;  Kadi Beydavi , c. 2, s. 
508 ; Keza bak Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dil i ,  c. 6, s .  
4806 - 7 - 8 - 9.  
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«Göklerdekilerin ve yerdekileı"İn hepsi Allah'ı tesbih et

mektedir. O ,aziz ve hakimdir. O ki, kitap ehlinden o küf

·ı'eden1eri ilk haşir için diyarlarından çıkardı. Siz çıka

caldarmı zannetmediniz. Onlar da zannettiler ki, kaleleri 

kendilerini Allah'tan koruyacak manialarıdır. Fakat Al

lah onları ummadıkları yönden bastırdı ve kalblerinin 

·it;:ine korku düşürd-ii. Öyle ki, ıevlerini bir ta�aftan kendi 

·eJlıeri, bir taraftan da mü'minlerin ·elleri ile t,ahribediyor

lardı. Artık düşünün de ibr.et alın, ey görecek gözleri 

olanlar. Eğer Allah onlara sürg.ürnü yazmamış olsaydı, 

·elbette dünyada kendilerine azabedecekti. Ahirette ise 

onlara afoş azabı vardır. Çünkü onlar Allah ve Resulü-

' ile karşılaşmağa kalkıştılar. Her kim Allah ile karşılaş

mağa (şikak yapmağa) kalkışırsa şüphe yok ki Allah'm 

azabı şiddetlidir.» (al-Haşir : 1 - 4) . 

«Eğer Allah onlara RÜrgünü yazmamış olsaydı, elbette 

dünyada kendileriJ11e ·azabedıecekti»ı öldürme, esir etme 
gibi daha acı bir azaba düçar ederdi. Ama Allah yine on

·ıara acıdığı için şikal:, nifak, hiyanet ve küfürlerinin ce
zasını daha hafif verdi. Bu ezeli takdir idi. Haşrolunacak-
1arı önce ihtar edilmişti. Nihayet kader yerini buldu. Al
l!lh'ın hikmetine bak ki, Cenabı Hak bu ayet ile de diğer 
Yahudilerin (Kureyz.3.'nın) başlarına gelecek olanı şim
·diden haber vermekte, onların bundan ibret almalarını 
emretmektedir : Ey basireti olanlar ibret alın>> demekte
,dir. Zira said (iyi, mutlu) olan kişi, başkasının halinden 
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ibret alır. Ama Yahudilerde o saadet nerede ? Daima ar
kadan vurmak adetleridir. Kundaklamak sana'Jarıdır. 
Bunlar giderler, fakat bu defa da Kureyza Yahudileri hi
yanete başlarlar. Hendek Harbinde Resulullah ile olan 
ahidlerini bozarak düşmanla birleşir, müslümanları ar
kadan vurmağa çalışırlar. Allah da bunlara önce ihtar 
etmiş olduğu cezayı verir. Silah tutan erkekleri öldürü
lür. Nihayet Hayber de fethedilerek İslam ülkesine ka
tılır. 

İşte AILah'a ve Resulüne karşı gelen, onlarla boy öl
çüşenlerin hali budur : Akibetleri ebedi husran. Binlerce 
senelerden beri besledikleri dünya devleti, cihan hakimi
yeti davası daima bir kuruntudan, hayalden öteye geçe
miyecektir. Çünkü zalimdirler. Mülkün temeli ise adalet
clir. Zulüm üzerine mülk kurulamaz, derhal yıkılır. Allah, 
zalimleri muvaffak etmiyecektir. «Ne zaman ki, harb için 
bir ateş yandırsalar, Allah onu söndürür.» Onların ku
runtuları buz üzerine ev yapmak gibidir. İslam güneşi 
daima o temelleri eritecektir. 

Bunlar İslamı yıkmak için çeşitli kisvelere bürün
müş, çeşitli tuzaklar, hileler kurmuş, çeşitli fikirler orta
ya atmış, müslümanları birbirine düşürmek için türlü 
mezheplerin türemesine amil olmuşlardır. İslamda acı 
olayların altını eşiştirirsek, hemen bir Yahudinin orada 
kımıldadığını görmemiz mümkündür. Böyle sistemli ça
lışm�şlar ama Allah yine de İslam nurunu tamamlamış· 
ve yandırmakta devam etmiştir ve edecektir. Şüphesiz 
bütün çalışmalarından bir netice elde edemiyerek dünya 
V(' ahirette perişan ve pişman olacaklardır. Çünkü Hz. 
Resul (S.A.V.) Ahir zamanda Yahudilerin yine müslü
manların eliyle öldürüleceklerini haber vermişlerdi. 
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B -- RIRİSTİYANLAR : 

1. Necran Hıristiyaınlarından Bir Heyetin Gelip 

Allah'ın Resulü İle Konuşmaları : 

ARABİSTAN'da bir miktar da Hıristiyan yaşamakta 
idi. Bunların yurdu Necran idi. Hicretin onuncu yılında 
Allah'ın elçisi ile konuşmak için Necran'dan bir heyet 
geldi. Bunlar altmış kişi kadar idiler. Fahir elbiseler giy
mişlerdi. İkindi namazından sonra Huzur-i Risalete gir
diler. Üzerlerinde süslü cübbeler, güzel kumaşlarla papas 
elbiseleri vardı. Kendilerinin de namaz vakti gelince kal
kıp Hz. Peygamber'in mescidinde doğuya yönelerek na
maz kıldılar. Resulullah da : «Bırakın kılsınlar.» dedi. (1) 

Bunların arasında ondört kişi reis mevkiinde bulu
nuyordu. Bu ondört reis arasında da bütün işlerin ken
dilerine havale edildiği iç önemli kişi vardı : 1. Akib 
unvanını verdikleri emirleri Abd'ul-Mesih, 2. Seyyid de
dikleri vezir ve müşrikleri el-Eyhem, 3. Uskuf (papas) 
dedikleri bilginleri ve piskoposları Ebu Haris ibnu Alka
me. Bunun adına kiliseler yapılmış ve bunu Bizans İmpa
r;üoru taltif �tmiştiı. Bu hıristiyanlar birkaç gün Medine
d� kalmış, Allah'ın Elçisi ile konuşmuşlardı. Aralarında 
-Şimdi olduğu gibi·· bir inanç birliği yoktu : 

Kimisi : «0, Allah'tır.», kimisi, «Ü, Allah'ın Oğludur.», 
kımisi de «Ü, üçten üçüncüsüdür.» diyordu. 

«İsa Allah'tır.» diyenlerin iddiaları şu idi O ölüleri 
diriltiyor, hastaları iyileştiriyor, ğaybden haber veriyor 
idi. Bunları ancak Allah yapar; o halde İsa da Allah'tır 
diyorlardı. 

( 1 )  Bu hadise İslamclaki vicdan hürriyetinin en güzel bir örneği
dir. Resulullah'ın Mescidinde O'nun ve ashabının gözü önün 
de hıristiyanlar dini ibadetlerini yapıyorlar. 
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«Allah'ın oğludur.» diyenlerin tutanakları şu idi Ba
bası yoktu, beşikte konuştu. İnsan oğullarından kimse 
bu şekilde yapamaz. 

«0, üçte� üçüncüsüdür.» diyenler de : «İsa : işledik, 
emrettik, yarattık, hükmettik» şeklinde konuştu. Oysa 
tek olsaydı : İşledim, yarattım, emrettim, hükmettim.»  
derdi, fikrini savunuyorlardı. 

Allah'ın Resulü bunlara «İslam olunuz.» deyince 
«Biz senden önce İslam olduk.» dediler. Resulullah «Ha
yır, yalan söylediniz, siz İslam olmadınız. Allah'a çocuk 
isnadedip Haça taptıkça, domuz eti yemeğe devam ettik
Ç'? nasıl İslam olmuş olursunuz ?» buyurdu. Bundan son
ra Resulullah ile aralarında şöyle bir münazara geçti 

Onlar - Peki babası kimdir, ya Muhammed ? 
Resulullah - Bilmiyor musunuz, Allah ölmez, diri

dir ; İsa ise ölür 
Onlar - Evet. 

Resulullah - Bilmiyor musunuz, babasına benzemi
yen hiç bir çocuk yoktur ? 

Onlar - Evet. 

Resulullah - Bilmiyor musunuz. Rabbımız her şeye 
bakar, herşeyi korur, her şeye rızık verir ? Halbuki İsa 
bunları yapabilir mi ? 

Onlar - Hayır. 

ResuluUah - Rabbımız, İsa'yı ana karnında dilediği 
gibi şekillendirdi. Bunu bilmiyor musunuz ? 

Onlar - Evet. 

Resulullah - Rabbımız yemez, içmez hadesten (ab
deste çıkmaktan) münezzehtir. Bunu da bilmiyor musu
nuz ? 
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Onlar - Evet. 

Resulullah - Anası İsa'yı diğer kadınlar gibi hamil 
olmuş (yüklenmiş) ve her kadın gibi onu doğurmuştu. 
İsa da diğer çocuklar gibi yemiş içmişti. Büyüdükten son
ra da yer içerdi, hades yapardı. Bunu da bilmiyor musu
nuz ? 

Onlar - Evet. 

Resulullah - O halde İsa zannettiğiniz gibi nasıl 
(Allah, Allah'ın oğlu veya üçün üçüncüsü) olur ? 

k1ladılar ve sükılt ettiler ama sonradan yine inad-
2c1ip : 

- Ya Muhammed, sen onun Allah'ın kelimesi ve 
O'ndan bir ruh olduğunu söylemiyor musun ? 

- Evet. 

- İşte bu bize yeter, diye direndiler. 

Cenab-ı Hak da AI-i İmran Suresinin başından sek
sen küsur ayet indirdi : (1) 

2. Hıristiyanlar Hakkında Nazil Olan Sure : 

( 1 )  İbn-i Hişam, Siratü'n-Nebi, c. ı ,  s. 657 ; Taberi, Camiu'l-Be
yan, c. 3, s.  99 - lC· l ve müteakip sayfalar. Kadi, c. ı ;  Alfısi, 
Ruh'ul-Maani, ı,  s. 5 1 9 .  
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«Elif Lam Mim. Allah ki, O'ndan başka Tanrı yok. {) diri, 
her an y,aratıklarmı gözetip durandır. Kendisinden önce· 
ki kitapları teyideden hak kitabı sana indirdi; önceden 
insanlara yol gösterici olarak Tevrat ve İncili de indir· 
mişti. O, doğruyu yanlıştan ayıran kitabı indirdi. Doğru
su Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bfr azap 
\ ardır. Şüphesiz gökte v:� yerde hiçbir şey Allah'tan gizli 
kalmaz. Ana rahminde sizi dilediği gibi şekillendiren O' 
dur. O'ndan başka Tanrı yoktur. Güçlüdür, hakimdiı-. Sa-
1:w kitabı indiren O'dur. Onda kitabın temeli olan kesin 
anlamlı ayeHer vardır. Diğerleı·i de çeşitli anlamlı (mü
teşabih) dirler. Kalble.rinde eğrilik olan kimseler fitne çı

karmak, kendilerine göre yorumlamak için onun çeşitli 

anlamlı olaınlarına uyarlar. Oysa onların yorumunu an
C'.lk Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar : «Ona inandık, 
hepsi Rabbımızın katındadır.» derler. Bunu ancak akıl 
sahipleri düşünebilir. Rabbımız ! Hidayet ettikten son
ra kalbimizi eğ.ıiltme; katınd·au bize bir rahmet bağışla ! 
Şüphesiz sen sonsuz bağışta bulunansın. (Al-i İmran : 
1 - 8) . 

l\llah, melekl,er ve adaleti yerine g.etiren ilim sahipleri, O'n
dnn başka Tanrı olmadığına şahitlik etmişlerdir. O, güç
lüdür ,hakimdir. Allah katında din şüphesiz İslamdır. 
Ancak kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, 
aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Al
lah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki, Allah hesabı çabuk 
gi.irendir. Eğer seninle tartışmağa girişirlerse «Ben ba

na uyanlarla birlikte yüzıümü İslam ile Allah'a yöneHtim 
(O'na teslim oldum.) » de. Kendilerine kitap verilenlerle 

kitapsız ümmilere : «Siz de İslam oldunuz mu ?» d·e. Şa
yet olurlarsa doğru yola girmişlerdir... Yüz çevirklerse 
sana yaLnız duyurmak düşer. Allah kullarını görür. AHah'· 
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ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri 

i:ildıifrenJ.ere elem verici bir azap müjdde. On1nnn amel
leri dünyada ve Ahirette hoşa çımıştır. Ve bir kurtarı
cdarı da yoktur. Baksana kendilerine kitaptan pay veri
lenler, aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına 
çağırılıyorlar da sonra onlardan birtakımı dönüp gidi
yor. Bu, onların : «Bize ateş sadece sayılı birkaç gün de
ğecektir» demelerİrrıde.ndir. Uyduı•up durdukları şeyler, 
onları, dinlerinde yanıltmıştır. Bakalım geleceğimden şüp

he olmayan gün, onl arı topladığımız ve kendilerine hak
sızlık yapılmıy.arak herkesin kazandığı öd,endiği zaman 
nasıl olacak ? De ki, «Ey mülkün sahibi Allah'ım ! dilediği
ne mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın; dilediğini 
yükseltirsin; dilediğini alçaltırsın. İyilik elindedir. Doğ
ı·usu sen her şeye kacltirsin !» Geceyi gündüze, gii:ndüzü ge
ceye geçirirsin; ölüden diri, diriden ölü çıkarırsm. Dile
diğini hesapsız rızıklandırırsın.» (Al-i İmran 18 - 26) . 

«Mü'minler, mü'minleri bırakıp kafirleri dost edin
mesinler. Kim bö;yfo yaparsa Allah katında yaraşır bir 
şey yapmış olmaz. Ancak onlardan sakınmanız hali müs
tesnadır. Allah sizi kendisiyle korkutur. Dönüş O'nadır. 
İçinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bi
lir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her 
şeye kadirdir. Her Hşi ne hayır işlemiş ve ne kötülük 
yapmış ise önüne konmuş bulacağı gün, ister ki, onlarla 
kendi arasında uznk bir mesafe bulunsaydı ! Yine Allah 
sizi kendisinden korkutuyor ve Allah ku1larım çok esir
giyor. De ki : «Allah';ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da 
sizi sevsin ve günah larınızı bağışlasın. Allah bağışlar ve 
merhamet eder.» (Al -i İmran : 27 - 32) 

Bu hıristiyan heyeti arasına Yahudilerin de gelip on
larla münakaşa ettLderine işaret edilmişti. Bu ayetler 
her iki zümreye de hitabetmektedir. Bu son ayet inince 
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Yahudi ve münafıklar : «Hıristiyanların İsa'ya taptıkları 
gibi bizim de sana tapmamızı mı istiyorsun ?» demişler ve 
derhal : 
«De ki : Allah'a ve Resul'e ita.at ediniz. Eğer yüz ç«wirir

lerse muhakkak ki, Allah kafirleri sevmez.» (Al-i İmran 
33) ayeti inmişti. 

Burada «hana uyun.» sözü «Balll'a iapın.» manasına 
gelmez. Muhammed Allah'ın bir elçisi, bir tebliğcisidir. 
O'nun ef'.al ve harekatı Allah'ın emriyle olmaktadır. Mu
hammed, Allah'ın emirlerinin bir c.anlı örneğidir. O'na 
uymak Allah'ın emirlerine uymaktır. Sefire hürmet ve ita
at, gönderene hürmet ve itaattir. Muhammed Aleyhisse
lam, kendisine Muhammed olduğu için değil fakat Allah' -
ın elçisi olduğu için uymayı emretmiştir. Binaenaleyh O' -
na yapı1an hürmet, O'nun şahsına değil, mevkiinedi.r. 

Ama Hıristiyanlar, İse.'nın sıfatını bırakıp şahsına 
bağlandıkları içindir ki, ondan sonra gelen Muharnmed'i 
fanımamışlardır. Yıahudiler ise Musa'nın şahsiyetine! bağ
lanmış olduklarından ne İsa'yı, ne de Muhammed (A.) i 
tanımışlardır. Dolayısiyle bunların günahları iki katlıdır. 
Hiçbirini tanımıyan münkirl.erle, Üllıhiyyeti inkar eden 
müşriklerin vebali de ona göre büyüktür. 

Muhammed Aleyhiss·elam kendi şahsiyetini Allah'ın 
vahdaniyetinde eritmiştir. Allah'ı kendinde değil, kendini 
Allah'ta görmüştür. Kendisi Hak'ta fani olmuştur. Fakat 
?ı:ıristiyanlar Ülılhiyyeti İsa'ya indirmişlerdir : Ülfıhiyyet 
İsa'da fani olmuş diyorlar; İsa şeklinde tecelli etmiş di
yorlar. ÜlO.hiyyetin İsa şeklinde tecelli etmiş olduğu, On
da fani olmuş bulunduğu kanaatinde olduklarından do
l.ayı artık ona taptılar. Halbuki bu, mühim bir şirk idi. 
Çünkü ÜlO.hiyyet mekandan münezzehtir. Onu bir şahıs
ta görmek O'na mekan vermek olur. O, bir sınırla, bir 
fert ile kuşatılmış değildir. Kendisi, her ferdi ve her şeyi 
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kuşatmıştır. O, fertlerde değil, fertler onda fani olur. Bu
rası çok mühimdir. Ulfthiyyeti fertte fani gören Yahudi
ler ve Hıristiyanlar, batılın içine düşmüş ve kendi pey
g.amberlerinden sonra peygamber kabul etmemişlerdir. 
Ama Muhammed'i Allah'ta. fani gören, Muhammed'in 
şahsiyetine değil, fakat O'nun sıfatına itaat eden müs
lümanlar, bütün peygamberleri Haktan bilir ve kabul 
ederler. (1) Kendilerini Al1ah'a verir, O'na teslim olur, ha
yır ve şerri ondan bilirler. 

İmdi Cenab-ı Hak Hıristiyanlığın ruhuna geçip Hz. 
Meryem ile oğlu Hz. İsa'nın hallerini Hz. İsa'nın Tevhide 
davetini, bu arada Hz. Y afiya'nın ve Hz. Zekeriyya'nın 
şanlarının yüceliğini, Risalet-i Muhammediyye'nin her 
bakımdan sübutunu ve islamdan başka bir din aran
mıyacağını beyan ve tebliğ eyliyor : 

(<Allah Ademi, Nu11ı'ıı, İbrahim Ailesini, İmran Ailesini 
· Birbirinin soyund an olarak - alemle,re t<ercih etti. Allah 
işitendir, bilendir. İmran'ın karısı : «Ya Rabbi : Karnımda 
olanı hür olarak sana adadım, benden kabul buyur. Doğ
rusu işiten ve bilen ancak sensin.» demişti. O'nu doğur
duğunda -Allah onvıın ne doğurduğunu bilirken- «Ya 
Rabbi ! Kız doğurdum.» dedi. «Erkek, kız gibi değildir. 
Ben ona Meryem adlını verdim. Ben onu da soyunu da 
kovulmuş şeytandııın sana sığındırırım.» Rabbi onu gü
zel bir kabulle karşıladı, güzel bir bitki gibi onu yetiştir
di; onu Zekeriyya'mıı kefaletine bıraktı. Zekeriyya ma
bette onun yanma her girişinde yanında bir yiyecek bu
lurdu. «Ey Meryem ! Bu sana nereden ?» d,emişti. O : «Bu, 
AHah'ın katındandlıv> cevabıını vermişti. Doğrusu Allah 
dilediğini hesapsız r:lZıklandırır.» (Al-i İmran : 33 - 37) .  

( 1 )  Bak Hamdi Y::ı.zır, Hak Dini Kur'an Dili, c. 2 .  s .  1076 - 7 7  -

78 - 79. 
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Bu ayet evliyanın kerametinin varlığına delildir : Ri
vayet edilir ki :  Hz. Fatıma (R.A.) Allah'ın Resulüne (S. 
AV.) iki yufka ekmek ve bir parça et hediyye etmişti . 
Peygamber Aleyhisselam hediyeyi Fıatıma'ya götürdü : 

- Kızım gel, dedi, Fatıma tabağı açtı : Ekmek ve et-
le  dolu idi. Peygamber sordu 

- Bu sana nereden ? 

- Allah katından. Dilediğini hesapsız rızıklandmr. 
- Seni İsrail Oğullarının kadınlarının efendisi gibi 

yapan Allah'a hamdolsun, dedi. Sonra Ali, Hasan, Hüse
yin ve bütün ehli beytini topladı, ondan yediler, doydular. 
Arttı. Artanı da Hz. Fatıma komşularına dağıttı. C) 

«Melekler şöyle demişti : «Ey Meryem, Allah seni se .. 

çip temizledi. Dünyaların kadınlarından seni üstün tuttu. 

Ey Meryem, Rabbına gönülden boyun eğ ve secde et, 

rüku edenlerle beraber rüku et.» «Ey Muhammed, bu sa

na vahyettiğimiz gaybin haberlerindendir. Meryem'e han

gisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken sen yanla

rında değildin, çekişirlerken de orada bulunmadın. Me

lekler demişti ki : «Ey Meryem ! Allah sana kendinc1en bir 

EÖZÜ, adı Meryem oğlu İsa Mesih, dünya ve Ahirette şe

refli ve Allah'a yakın kılınanlardan olarak müjdeler. İyi

lerden olarak insanlarla beşikte iken de yetişkin iken de 
konuşacaktır.» Meryem ; «Rabbim : Bana bir insan yak

laşmamı.ş iken nasıl çocuğum olabilir ?» demişti. Melekler 
şöyle d,ediler : «Allah böylece dilediğini yaratır. Bir i�in 

olmasını dilerse ona «01» der ve olur. Ona kitabı, hikme

ti, Tevrat'ı ve İncili öğretecek.» İsrail Oğullarına şöyle 

diyen bir peygamber kılacak : «Ben size Rabbınızdan bir 

ayet getirdim : Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp 
ona üflerim, Allah'ın izniyle kuş oluverir. Anadan ıdoğma 

o )  Kadi Beydavi, c. ı, s. 204. 
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körleri, alacaları iyi ederim. Allah'ın izniyle öliileü diril
tirim; yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size 
hrı.he-c· V">rh'im. İına;t>mışS'amz, bunda sİ'l·e ddil vardır. Ben
den önce gelen Tevrat'ı tasdik ederek size yasak edilen
lnin bir kısmını helal kılmak üzere Rabbınl'ldaıı size 
ayetle geldim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Çün
kü Allah benim d�: Rabbim, sizin de Rabhınızdır. O'na 
kulluk edin, işte but, doğru yoldur.» (Al-i İmran 42 - 51) .  
«İş olup bitti. Meryem çocuğa gebe kaldı, o haliyle uzak 
bir yere çekildi. Doğ1-1m sancısiyle bir hurma ağacının di
bine sığındı. <<Keşkii ben bundan öınce ölmüş olsaydım da 
unutulup gitseydim» dedi. Altından bir ses ona şi.iyle ses
lendi : «Sakın üzülme, Rabbin altında bir su arkı meyda

na g.etirdi. Hunn.a ağacını kendine doğru silkel-e, iistün.e 
taze hurma dökülsıün. Ye, iç; gözüın aydın olsun. İnsan
lardan birini görecek olursan «Ben Rahman'a orqç ada
d!m, bugün hiçbir insanla konuşmıyacağım» de. «Çocu
ğu alıp kavmine get5rdi : «Meryem ! Utanılacak bir şey 
y aptın. Ey Harun'uın "bacısı : B.aban kötü bir kimse değil
di, annen de iffetsiz değildi.» dediler. Çocuk : «Ben şüp
h0si o: Alla:h'm kuJuyum. Bana kitap verdi ve beni pey

gamber yaptı; nered'e olursam olayım beni mübarek kıl
dı. Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı ve zekat verme
mi ve Anneme iyi davranmamı :emretti. Beni bedbaht bfr 

zorba kılmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, dirile
Ct'ğİm günde bana seJam olsun.» dedi. İşte hakkında niza 
edip durdukları Meryem Oğlu İsa, Hak sö.ze göre budur. 
Allah'ın çocuk edi11111e:>i olur şey değildir. O, münezzehtir. 
Bir işin olmasına hükmederse «01» der, o da olur.» (Mer
yem : 21 - 35) . 

«İsa onların inkarlarıııı hissedince «Allah uğrunda yar
d�mcılarım kimlerdi[r ''» dedi. Havariler şöyle dediler : 
«Biz Allah'ın yaı·dııncılarıyız. Allah'a inandık, İslam oldu-
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ğnmuza şahidol. Rabbımız'm ! İndirdiğine inandık, Peygam
bere uyduk; bizi şahidolanlarla beraber yaz.» Hile yaptı
lar, Allah da onları cezalandırdı. Allah hile yapanların 
cezasını en iyi verendir. Allah demişti ki : «Ey İsa ! Ben 
seni vefat ettireceğim seni kendime yıükselteceğim. (1) lın
kar edenlerden seni tertemiz ayıracağım; Sana uyanları 
kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım. 

Sonra dönüşünüz banadır. Ayrılığa düştüğünüz hususlar
da aranızda hükmedeceğim. İnkar edenleri de dünya ve 
Ahirıette şiddetli azaba uğratacağım, onların hiç yardım

cıları olmıyacaktır. İnanıp yararlı iş işliyenlerin ,ecirleri 
ise ödenecektir. Allah zalimleri sevmez. (Ey Muhammed) , 
bu sana okuduğumuz ayetlerden ve Kur'an-ı Hakimden
dir. Allah'ın katında İsa'nın durumu - Kendisini ıtoprak
tan yaratıp sonra «01» demesiyle olmuş olan - Ademip du
rUm.u gibidir. Gerçek Rabbmdandır. O halde şiiphele
nenlerden olma. (Ey Muhammed !) sana ilim geldikten 
sonra onda seninle kim tartışacak olursa de ki : «Gelin 
oğullarımızı, oğullarınızı, kadınlarımızı, kadınlanmzı ça
ğıralım, sonra lanetleşelim de Allah'm lanetinin yalancı
lara olmasını diliyelim.» (Al-i İmran : 53 - 61) . 

( 1 )  Teveffi vefat manasınadır. Ayetin zahirinden Hz. İsa'nın 
vefat ettirildiği anlaşılmaktadır. Fakat Peygamber Aleyhis
selam'dan 
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<<İsa ölmedi. O, kıyamet gününden önce size dönecektir.» ha
disi şerifi gibi bazı hadisler rivayet edilmiş bulunduğundan 
"t.yetin manasını tevil etmek zarureti hasıl olmuştur. Müfes
sirler ayettelü «Seni vefat ettireceğim» ibaresini izah için 
birkaç tevil yolu ileri sürmüşlerdir 

1) Teveffi vefat manasınadır. Ancak burada takdim ve te
hir vardır. Çünkü (inni mutewaffike) den sonra gelen 



atıf vavı mukarenet ve tertib ifade etmez. Mutlak cemi 
içindir. Mana. : «Seni öldüreceğim, ondan sonra bana 
yükselteceğim.» değil, «Seni hem öldüreceğim, hem de 
bana yükselteceğim.» demek olur 

2) Ya İsa, seni eceline tamamen yetireceğim, sana kaatili 
musallat etmRyeceğim ? Kendi kendine öldüreceğim. Ke
lam, İsa'yı düşmanlarından koruyacağından kinayedir. 

3) Senin ruhunu kabzedeceğim ve cesedini yerden alıp ba
na yükselteceğim. 

4) Burada vefattan murat uykudur. Çünkü ikisi kardeştir. 
Biri diğeri yerine kullanılabilir. Rabi'den rivayet edil
miştir ki «İsa göğe yükseltilirken uyuyordu.» 

�) Seni ölmüş gibi yapacağım. Çünkü ref' ile ortadan kal
kınca ölmüş gibi olur. 

6 )  Seni ruhun ve bedeninle beraber alıp bana yükseltece
ğim. Bu, öncekinin tefsiri mahiyyetlndedir 

7) Vefattan murat, meleküt a.ıemine çıkın.ağa mani olan 
şehvani duyguların ölümüdür. 

S) Bazı ulema da ayeti zahirine hamlederek İsa'nın öldü
ğüne kail olmuşlardır. İbn-i Cerir, Veheb'in şöyle dediği
ni rivayet etmiştir : «Allah İsa'yı gündüzün üç saat öl
dürdü, ondan sonra yükseltti. Hakim de ondan şunu 
çıkarmıştır : «Allah İsa'yı yedi saat vefat ettirdi, sonra 
onu dirilttb Bu rivayet zayıf görülmektedir. S.ahih olan 
Kurtubi'nin dediği gibi Allah'ın İsa'yı vefasız ve uyku
suz yükseltmesidir. Bu Tabari'nin, ve İbn-1 Abbas'ın da 
kanaatleridk. <Alusi, Ruh'ul-Maani, c. 1, s. 196) .  
Yukarıdaki satırlarda Alüsi, İslam ulemasının kanaatle-

rini sıralamıştır. Bize göre Aıüsi'nin zayıf öediği sekizinci 
kanaat daha doğrudur. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde İsa'nın 
vefat ettiği anlatılmaktadır. Bu ise O'nun vefatına kesin de
lildir. Mezkür hadi�.i tevil etmek daha doğru olur. Taberi ay
nen şu tefsiri ileri sürmektedir Onlar tuzak kurdular. Al
lah da İsa'ya : 'Seni vefat ettireceğim ve bana yükseıtece-
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gını.» deyip onların tuzağını hiçe çıkardı ve O'nu kendine 
yükseltti. 

Fakat İsa Aleyhisselam, Yahudiler tarafından öldürüle
memiş ve asılamamıştır. Bu da Kur'an ile sabittir :<O'nu 

öldürmediler, Onu asmadılar ve lakin ona benzetildi.» İsa 
Aleyhisselam tam eceli müddetince yaşamış, Allah O'nu düş
manlarından gizlemiş, eceli yetince vefat ettirip semaya de
ğil kendine yükseltmiştir. Şüphesiz bütün peygamberlerin 
ruhu da Allah'a çıkar ve dinleri baki kaldıkça manen hü
kümran olurlar. 

Hadisten şu mana anlaşılmaktadır İsa'nın ruhu, yani 
ümmeti mahvolmadı, daha yaşıyacaktır. Fakat kıyametten 
önce o ruh (İsa Ümmeti ) ,  İslamiyyete dönecektir. Bu ha
diste Hıristiyanların bir gün müslüman olacaklarına rtair 
bir işaret olsa gerektir. Hamdi Yazır Merhum da takriben 
bu manaya gelmekte ve şöyle demektedir 

«Allah'tan bir kelime olan İsa'nın ruhu daha kabzedil
memiştir. Ruhunun eceli gelmemiştir. Kelime daha Allah'a 
dönmemiştir. Bu, bir ruh bakasıdır. Ama Hıristiyanların 
dediği gibi ebedi bir ruh bakası değildir. Eceli gelince kab
zolunacaktır. İsa'nın ruhu kabzedilmeyince İsa'nın Allah'a. 
ref'i yerden kalkmas! hasebiyledir. Allah'a yükselen odur. 
Binaenaleyh İsa'nın haberlerde v2,ridolan göğe lrnlkmq;,h7l P ,  
Kur'anda Allah'a yükselmesini biribirine karıstırm <> m:ık JA 
zıındır. Çünkü sema Allah'ın isimlerinden değild ir O h :;.Jde 
«Seni bana yükselteceğim.» ayetini «Seni göğe yükseJt.ece
ğim.» diye tevil etmek doğru değildir. Zira İsa'nın _ıı JlaTı'::ı. 
yükseltilen cismi, göğe yükseltilen de henüz kabzedilmemiş 
olan ruhudur, diyebiliriz. Ve bu sema maddl sema değ i l ,  ru
hani dördüncü semadır ki Resulullah Mi 'rac gecesindn İs2.'
yı dördüncü semada, Harun'u beşinci, Musa'yı altrn c! .  İb
rahim'i yedinci semada görmüştü. Şu halde İsa'nın r:öğe 
kaldırılmasını ve kıyamettE·n evvel inmesini bi.ldiren h8.ber
leri ve hadisleri Allah'a kaldırılan İsa'nın cism!ne h cı,mlct
mek lazımdır. İsa'nın ruhu böyle muvakkat bir bak:?, ile di
ri olduğu gibi diğer peygamberler de böyledir. Ni tPk;m fı 
kıh kitaplarında açıklanmıştır : Her peygamberin rub<ı .. nl 0ce
li. ümmetinin ecelidir. Ruhani ecelleri t.3m�m n l m n  cı ;,, .,  



peygamberler va,r ki Kur'an'da zikredilmemişlerdir. Allah'
m seçkin peygamberleri içine giren büyük peygamberlerin 
derecelerine göre ruhani semada bakaları devam etmekte
dir ki bunlar da İbrahim ailesidir. İmran ailesi de bunlar
dandır. İsa'nın cesedi Allah'a kaldırılmış, fakat İsa'nın ru
hu da kabzedilmemiş yani ümmetinin eceli gelmemiş, İsrail 
Oğullarının su.:i kasdi, hilesi ile Hıristiyanlık mahvolma
mış yaşamış ve İsa'nın ruhu Musa maiyyetinde yaşamıştır. 
Bunun için mah�roldu zannedilen bir avuç tabi'leri bu ruh
tan istifade ederek kısa bir zamanda Yahudilerin üstünde 
bir hayata kavuşmuşlardır. Ve nihayet Hz. Muhammed'in 
gelmesiyle hepsi Muhammed'in ruhu emri altına geçmlştir. 
Artık bundan sonra İsa'da diğer peygamberler gibi Ruh-i 
Muhammedi maiyyetindedir.» 

«Bir gün gelecek, ümmeti Muhammed'in daraldığı bir 
devirde Allah'ın garip bir kelimesi olan İsa'nın ruhu çıkacak 
Muhammed'in ruhu maiyyetinde hizmet edecek ve fakat kı. 
yametten evvel vefat eyliyecektir. İşte bu halin, yalnız İsa' -
ya tahsis edilerek beyan edilmesi, İsa'nın sırf Allah'ı:q garip 
bir kelimesi olması yani ölüleri diriltmek gibi en çok inkar 
edilen bir mucizeye mazhar olmasından ileri gelir. Bu özel
lik, bütün peykamoerlerde ve Halölrnt-i Muhammediyyede 
de bulunmakta ise de o, aynı zamanda bilinmektedir, b\linen 
bir hakikattir. Tam hakikate uygun olarak mucir.e ile kanu
nu kendinde toplamıştır. İsa, Adem gibi tekamül başlangıcı 
olan bir şazz, Muh ammed, tekamülün sonu olan bir haki
kattir. Bunun için Muhammed'in Ruhu, Allah'ın izniyle ölü
leri diriltme mucizesinde İsa'nın ruhunu hizmetçi efü�r. Ölü 
leri diriltme İsa'da yalnız bir harika, Muhammed'de bir ka
nundur.» CHamcli Yazır, H. Dini K. Dili, c. 2 s. 1 1 1 2- 1 4 ) . 
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İş lanete gelince Hrristiyan heyeti kendi arala.rında 
görüştüler; Abdulmesih : 

- Andolsun ki Muhammed'in peygamber old-u.ğun
da şüphe yoktur. Eğer lanet etmeğe razı olursak, o zaman 
bir peygamber bir kavme lanet etti mi artık o kavim 
mahvolur, dedi. 

Resul-i Ekrem'e gelip şöyle dediler : 

- Ya Muhammed, biz sana lanet etmeyiz. Sen ken
di dininde kal, biz de kendi dinimizde kalalım. Yalnız bi
ze razı olduğun birini gönder de ihtilafa düştüğümüz ko
nularda bize hükmetsin. Hz. Peygamber (S.A.) de Ebu 
Ubeyde'yi gönderdi. 

Hz. Ömer (R.A.) diyor ki : 
- Ben çok gitmek istiyordum, öğle namazına •erken 

gittim. Peygamber namazı kıldmp selam verdikten son
ra beni görsün diye ileriye doğru uzandım. Bana hiç bak
madı ? Etrafa göz gezdirdi, Ebu Ubeyde'yi gördü : 

- Kalk ya Ebe Ubeyde, git arıalarında ihtilaf ettik
leri konularda hükmet, dedi, Orada : «Ebu Ubeyde, bu 
ümmetin eminindir.» buyurmuştu. (1) 

John Davenport diyor ki : «Muhammed müslüman
lrıra Hz. İsa'ya hürmet etmeyi öğretmiştir. Latin kilisesi, 
:Hz. Meryem'in üflemekle hamile olması meselesini Kur' -
arı -ı  Kerim'den iktibas etmek hususunda tereddüdetme
miştir.» Ve buna ait bir not veriyor : Sel tarafından ter
cüme edilen Kur'an'a bakınız. Sen Ambruz ile Sen Augus
tin gibi kilise babalarının meşhurlarından iki zat bu me
sele etrafında o kadar müstehcen münakaşalarda bulun-

( 1 )  İbni Hişam, c. 1, s. 657 ; Taberi Cami'ül-Beyan, c. 3, s. 191 -

193 ; Arn.si, Ruh'ul-Maani, c. ı, s. 603. 
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muşlardır ki edep ve haya bunların sözle : : !ü nakle : me
ğe manidir.» (1) 

Yine Kur'an onların yanlış itikadlarını tashih ve doğ
ruya iletme gayesiyle irşadlanna şöyle devam ediyor : 

. /  ,� , 0 / \ _,.. j, .,,,.. _ ı.-..... 0 C / / / / 0� (fr) / \ j;J\;l�.� �� 13 � \yi,J\d�J0U�/.;Q\ ı�\j;[ı\ 
' - , / ,,.. :;:. ,,.. : ..... --" ... �7' / ..-;... ,,,., D / / C )  :;..- ) " \ / ....:, � 

,,ı ---- � '�ı :J� .__,t� ıLaı ıl;  l9 6?ı L.rülı ��2J tı� ı ' \  -":: � & .... . __/ - ./ \._, ... w \..__. ! .... • ... .Y y :-;-.' ,,,, - ' ...... ..... .... � 
f' (' o\ ı "'. 0 ..- \ ;  J • ..- "': :.. "(ı , t ·�., ;, •?· ..J..- ..- � \:;,,ı ) ' o� ,:;� c(:::--- ı�·-\; � Y � � � .U _ �u_p .:ıJ <t.ll YJ� Y ı ��c.+ . 

.. ,, c 6) . _1.J.l --J3 :> J:,  
«İşte o kıssanın geırçıek ifadesi budur. Yoksa Allah'tan 
başka bir ilah yoktur. Doğrusu Allah, güçlüdür ve hakim
dir. Eğer yüz çeviriırhrse muhakkak ki Allah fesat çı
karanları bilir. De ki «Ey kitap ehli ! Bizimle sizin ara
nızda eşit olan kelimeye gelin : Alah'tan başkasına tap
mıyalım, O'na hiçbfır şeyi ortak koşmıyalım ve birimiz 
diğerimizi Allah'tan ayrı Rabbedinmesin. Eğer buna kar
şı yüz çevirirlerse o vakit şöyle deyin : Şahidolun, biz 
müslümanız.» (Al-i İmran : 62 - 64). 

Mühim bir ihtar : Bu kıssada irşad hususunda açık 
delillerin ve güzel ifadelerin çokluğuna nasıl önem veril
diğine bakınız : Evvela İsa Aleyhisselam'ın ahvali zikre
diliyor. Saniyen ona atfedilen ülılhiyyete aykırı sıfatlar 
reddediliyor. Salisen şüphelerini giderecek kanıtlar ileri 
sürülüyor. Fakat inat ve taassuplarını görünce bir icaz 
'çeşidiyle onları mü bahale (Haksızı lanetleme)ye davet 
ediyor. Mübaheleye de girişemediklerini ve kısmen hak
kı kabul ettiklerini görünce tekrar irşada dönüyor ve 
sonra İsa, İncil ve d tğer peygamberlerin ve kitapların 

( l )  Hazret-i Muhammed ve Kur'an-ı Kerim. 
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metodlarına uygun olarak onlara dua etmekle insan ta
b;atına daha mülayim ve ilzam edici bir yola giriyor. Fa
kat bu ayetlerin, bu irşad ve uyarmaların hiçbirinin on
lara tesir etmediğini, bir faide vermediğini anlayınqı., bun
dan da vazgeçerek : «Şahidolun, biz müslümanız.» diyor. (1) 

İşte İslam mücadelesi böyle kanıktırıcı ve tab iatı ok
şayıcı olacaktır. Kur',an-ı Kerim, fikre fikirle karşı koy
rnanın, fikri daha üstün bir fikirle çürütmenin en gii7:el 
örneklerini vermiştir. İsHimda tam bir vicdan hürriyeti, 

fikir serbestliği vardır. İslamda fikrinden dolayı - Bir iki 
siyasi endişenin sebebolduğu olay müstesna tutulursa
kimseye işkence edilmemiştir. İnancından dolayı kimse 
yakılmam:ştır. Halbuki Garpfa Engizisyo;n mahkeıneleı·i, 

inançlarından dolayı nice masumların kam11a ghmiş, ni

ce günahsızları, ilim adamlarını, masum Jandark'l@rı ate

şe atıp diri diri yakmıştır. Cordano Brino gibi ilim adam

hırı da Engizisyonun kurbanı olmuşlardır. Ama şarkta 
İslam aleyhinde ibnu'l-Mukaffa, Ravendi, Habit ve daha 
başka fikir adamları, zındıklar v.s. çıkmış, fakat hiçbiri
ne işkence edilip yakılmamıştır. 

Yüc·e Allah delillerine ve irşadlarına d�vamla diyor ki : 

-------------

( 1 )  Kadi Beydavi, c. ı. s. 212.  
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<<Allah'ıın kendisine kitabı, hükmü, peygamberliği verdiği 
bir beşere kalkıp : «Allah'ı hı.rakıp hana kulluk edin.» de
mek yaraşmaz. Fakat «Kitabı öğrettiğinize, okuduğunu
za göre Rabba kul olan.» demek yaraşır. Size mel·ekleri, 
peygamberleri rabbolarak bıenimsemenizi emretmesi de 
yaraşmaz. Siz müslüman olduktan sonra kalkıp da size 
iııkar etmeyi •emreder mi hiç ?» (Al-i İmran 79 - 80) .  
«Kim İslamdan başka. bir dine yönıelirse o.nunki kabul 
edilmez o Ahirette de kaybedenlerdendir. İnandıktan, 
peygamberin hak olduğunu gördükten, kendilerine belge
ler geldikten sonra inkar eden bir milleti, Allah, nasıl doğ
ru yola eriştirir ? Allah zalimleri doğru yola eriştirmez.» 
(Al-i İmran 85 - 86) .  

o Jı .- . .... 1 .... ' J /  .... ·� . .J (.:! d'\ı ..... .... ( 
&,-:ıı�\�� �Ji&\J��� ������6::1l}iı>\� ' ;-, .... .... .... '� \ı > ...- ......... . ..... � ' \ .... , ,.. @ · · · �� =3jJJ Uy.J.J (�u'.iSZ' 

«Ey kitap ehli : Dininizde taşkınlık etmeyin, Allah hak
kında ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, 
Allah'ı.n peygambeıi, Meryem'ıe ulaştırdığı kelimesi ve 
kendinden bir ruhtuı·. Allah'a ve peygamberine inanın, 
«Üçtür» demeyin, bundan vaz geçin sizin için iyi olur. 
Allah ancak bir tek Tanrıdır. Çocuğu olmaktan münez
zehtir. Göklerde olan lar da, yerde olaınlar da O'nundur. 
Vekil ofarak Allah yeter. Mesih de, gözde melekler de Al
lah'a kul olmaktan a�:la çekinmezl.er. Kim O'na kulluktan 
çekinir ve büyüklük taslarsa hi1sin ki, O, hepsini huzuru
na toplıyacaktır.» (an-Nisa' : 171 - 172) . 

Rivayet edildiğine göre Necran hey'eti Resulullah 
(S.A. ) a  dediler ki : 

- Efendimizi niçin yeriyorsun ? 
- Efendiniz kim dir ? 
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- İsa Aleyhisselam'dır. 

- Ben ne diyorwn ki onun hakkında ? 

- Allah'ın kulu ve resulüdür, diyorsun. 

- Allah'ın kulu olması ayıp değil ki. 

- Evet. 

Son ayet bu vaka üzerine nazil oldu. (') 

«Havarilere : «Bana ve peygamberime iman edin.» diye 
v.ahyetmiştim. Dediler : «İnandık, bizim müslüınanfar ol
duğumuza şahidol.» Bir vakit de o havariler «Ey Mer
yem oğlu İsa, Rabbın bize gökten bir sofra indirebilir 
mi ?» demişlerdi dıe «İnanıyorsanız Allah'tan sakının.» de
mişti. «Biz, dediler, istiyoruz ki : ondan yiyelim, kalble
rimiz itmi'nan bulsun ve senin bize doğru söylediğini bi
lelim. Ve ona şehadet edenlerdeın olalım.» Meryem oğlu 
İsa : <<Allah'ım, Rabbımız ! Bize ve bizden sonra gelecek
lere bayram ve senden bir delil olarak gökten bir sofra 
indir, bizi rızıklandır. Sen nzık verenlerin en hayırlısı
sın.» dedi. (Buradaki sofranın manevi bilgi olduğunu so
fiyye kaydediyor. Çünkü ruhun gıdası manevi bilgidir. 

C l )  Kadi Beydavi, c. ı .  s. 320. 
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İsa Aleyhisselam onlara diyor ki : Eğer inandı iseniz, tak
�:aya sarılınız ki o hakikatlere vakıf olasanız. Ama hava
riler tekliflerinde ısrar edince Allah buyurdu ki : İndir
mek kolay, fakat tehlikelidir. Çünkü salike bulunduğu 
makamdan daha yüksek bir makam açılırsa, belki taham
mül edemez de bu yüzden sapar.) (') Allah «Ben onu size 
indireceğim. Ama bımd.an sonra içinizden kim inkar eder
se, dünyalarda hiç kimseye azabetmediğim şekilde ona 
azabedeceğim.» dedi. (Burada Allah'ın Resulünden dur
m adan mucize istemekte ısrar edenlere de ağır bir teh
dit vardır. Mücihid'den rivayet edildiğine göre Allah bu
nu mucize tekliflerine karşı bir mesel olarak vermiştir.) (") 
Allah : <<Ey Meryem oğlu İsa ! Sen mi insa:nlara : «Beni ve 
annemi Allah'tan başka iki tanrı olarak benimseyin, de
din» demişti de «Haşa, hak olmıyan sözü söylemek bana 
y.araşmaz; eğer söylemişsem, şüphesiz sen onu bilirsin; 
sen beınim içimde olanı bilirsin, ben senin içinde olanı bil
mem. Doğrusu göııülmiyeni bilen ancak sensin.» demiş
ti. «Ben onlara sadece Rabbım ve Rabbiniz olan Allah'a 
kulluk edin, diye bana emrettiğini söyledim. Aralarında 
bulunduğum müddetçe onlar hakkında şahid idim. Beni 
öldürdükten sonra onTian sen gözlüyordun. Sen her şeye 
şahidsin. Onlara azabedersen, doğrusu onlar senin kulla
rın; onları bağışlarsan, güç�ü olan, hakim olan şüphesiz 
ancak sensin ! »  Allah : «Bu, doğrulara doğruluklarının 
fayıda verdiği gündı1ir. Ebedi ve temelli kalacakları, alt
larından ırmaklar akan Cennetler onlarındır. Allah onlar
daın hoşnudolmuştur, onlar da Allah'tan hoşnudolmuşlar
dır. Bu, büyük kurtuluştur.» dedi. Göklerin, y·erin ve on
larda bulunanların hükümranlığı Allah'ındır, Allah her 
şeye kadirdir. (alMaidfl : 1 1 1  - 120) . 

( 1 )  Kadi Beydavi, c. :l , � - 367. 
( 1 )  Kadi Beydavi, c. ı, 368 . 
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Nihayet Hıristiyanhğın Durumu : 

«Andolsun ki «Allah, ancak Meryem oğlu Mesih'ür.» di
y!'nler kafir oldular. Oysa Mesih : «Ey İsrail Oğulları ! 

Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim 
Allah' a ortak koşarsa muhakkak Allah o.na Cenneti 

haram eder; varacağı yer ateştir. Zulmedeınlerin yardım

cıia.n yoktur.» dedi. Andolsun ki : «Allah üçten biridir» 

diyenler kafir olmuştur; Oysa Tanrı ancak bir f,ek Tan

rıdır. Dediklerinden vazgeçm.ezlerse andolsun, onlardan 

inkar ed.e:nler elem verici bir azaba uğrıyacaktır. Allah'a 

tevbe etmezler, ooıdan mağfiret dilemezfor mi ? Oysa Al

lah bağışlıyandır, merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih, 

sadece peygamberdir. -Ondan önce de peygamberfer geç

miştir. -Onun annesi dosdoğrudur. Her ikisi d'e yemek 

yederdi. Onlara ayetleri ınasıl açıkladığımıza bir bak, son

rada hak ki .nasıl yüz çev�riyorla:r.» (al-Maide 72 -· 75) . 

«Her ikisi de yemek yerlerdi.» ,  demek ikisi de beşerdi. 
Tanrı olamazlardı . Çünkü Tanrı yemek ve içmekten, gıda
ya muhtaç olmaktan münezzehtir. 

«Teslis akidesinin esası olan üç şahidin meşhur met
r: i ;  Newton, Kibon ve Yurson gibi zatların mesaisi netice
sinde uydurma olduğu meydana çıkmıştır. Bizzat (Kal
met) Kitab-ı Mukaddes'in ,eski nüshalarında böyle bir 
ayı?t bulunmadığını itiraf ediyor. Hz. İsa Aiiah'ın birliğ.iri.i 
öğretmiş, fakat Sen Pol il.e Eflatuncu Hanna Eflatun' -
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un teslisini kabul ederek İseviliğin tevhidini ve sadeliğini 

bozmuşlardır.» (') 

Maamafih Kur'an-ı Kerim, yine Hıristiyanların Yahu

diler kadar inatçı, kibirli, onlar gibi iki yüzlü olmadık
larını, müminlere dahıa yakın bulunduklarını beyanla şöy-

12 diyor : 

,; � . ..- \ .... .--;; � / -/ 6 \;;;' r:,; -:;; � ���\�{):.\G��\; ��\\�\�fl--;;_,\_>s,;" . �\ 0 ,; 
;,. ) ,,,.,.,, ,. ,.,  \ ..- .., �//_., ._,. ,..,.. ı:.,.-
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� '-' -J.J;--- - . ) ' \ - �  

«İnsanların, müminlere düşmanlıkça en şidd·etlisi olarak 

muhakkak Yahudil.erle müşrikleri bulacaksın. Mü'minlere 

sevgice en yakınlarım da muhakkak «Biz Nasfırayız.» di

yenleri hulacaksı.n. çüııkıü onların içlerinde keşişler ve ra

hiplıeı· vardır, ve onlar büyüklük taslamazlar. Peygambere 

indirilen� dinledikleri zaman gözlerini görürsün ki tanıdık

ları hal .an yaşlar cllolup boşanarak : «Ey Rabbimiz ! Der

ler : inandık, iman getirdik, şimdi sen bizi şehadet edenler

le h.eraber yaz. Hem biz niçin iman etmiyelim Allah'a ve 

bu bize gelen hakka : Biitün arzumuz, Rabbımızın bizi sa

lihleı· zümresinin maiyyetine koyması iken ? (al-Maide 

82 - 84) . 

Eski Hıristiyan rahipleri arasında kendilerini tıama
m iyle dünyadan çekip ibadete veren, Hıristiyan inancına 

güre yaratılıştan kirli bulunan insan ruhunu temizlemek 

için .aralıksız oruç (Sa vm-'i Visal) tutan hatta kendilerini 
hadım ettiren rahipler vardı. Kıssis; gece bir şeyi aramak 

( 1 )  John Davenport, H� zret-i Muhammed ve Kur'an-ı KP-rim. 
s .  77 dip not ( 1 ) .  

397 



anlamına gelen kasse'den mübalağa kipidir. Çoğulu kıssi' 
sin'dir. Dünyayı terk eden Hıristiyan rahiplerine ad ol
muştur. Gerçi bu derece nefse azap vermeleri Kur'an'da 
merduttur. Onun için «Dininizde aşın gitmeyiniz.» bu
yurulmuştur. Fakat bunlar dünya ihtirasiyle çırpınanlar
la karşılaştırıldığı zaman şüphesiz bunların bu şekildeki 
ruhbanlıkları bir fazilettir. İşte Yahudi ihtiraslarına kar
şı bu şekilde dünyayı terk etmiş kimselerin, kibirden, 
benlikten uzak bulunmaları bu ayetle takdir edilmektedir. 
Yoksa ayet rahiplik adı altında Cennetin anahtarlarını sa
tan, sırtını Allah'a dayıyarak Allah ile kul arasında ken
dmi vasıta yaparak insanlar arasında malikaneler kuran, 
servetler vuran rahiplere, papaslara şamil değildir. 

Hıristiyanlar hakka daha yakın, daha ins.a:füdırlar. 
Bunun neticesi olarak Resulullah devrinde ve O'nu mü
teakip devirlerde Hıristiyanlardan müslüman olan çok 
olmuştur. Hatta bugün Avrupa'da gerek halk arasından, 
gerek papaslardan . İslamiyyeti kabul edenler gün geçtikçe 
artmaktadır. Gerçi Yahudilerden de Abdullah bn. Selam 
gibi bir iki alim müslüman olmuşsa da bunlar pek azdır. 

İşte Hakka yakın, insaflı ve gerçekten tarik-i dünya 
olan o rahipler zümresi kibretmez, hakkı kabul ederler. 
Bu ayetler Necaşi ve ashabı hakkında inmiştir, onların 
halini tasvir etmektedir : 

3. Habeş Necaşisi'nin Kur'an Karşısındaki Durumu : 

Kureyş Mıekke'de müslümanLara git gide eziyyetlerini 
arttırınca müslümanlar, hem bunların ezalanndan kaç
mak ve hem de İslamı diğer ülkelere duyurmak maksadiy
le Habeşistan'a göç ettiler. Müşrikler Amr ibnu'l-As ile 
Abdullah ibnu Ebi Rabia'yı Necaşiye gönderip müslüman
h:ırı geri getirtmek istediler. İki elçi Necaşiye ve etrafın-
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daki patriklere birtakım hediyyeler takdim ettiler. Bu he
diyyelerle patriklerin gönlünü almışlardı. Patrikler müs
lümanların geri çevrilmeleri için yardım edecekler, Neca
şi.'nin müslümanlan dinlemesine bile mani olmağa çalışa
caklardı. Ama Necaşi buna razı olmadı. Müslümanları 
görmek, onları dinlemek istedi. Gelen iki elçi Müslüman
lar hakkında Necaşi:'y·e şunları söylemişlerdi : «Ey hüküm
dar, içimizde hayalperest, .akılsız bir adam çıktı. Bu ken
dinin peygamber olduğunu sanıyor. Sizi de bozmak için 
buraya bir cemaat göndermiş. Bunlar bizim de tanımadı
ğımız, sizin de tanımadığınız bir din uydurdular. Biz on
ların ataları ve amcaları olan ulular gönderip bunları ge
ri çevirmenizi istediler. Çünkü onlar bunları daha iyi ta
nırlar ve yola getirirler.» 

Muhakeme etmeden, karşı tarafın da müdafaasını al
madan hüküm vermekten kaçınan adil hükümdar, müs
lümanları çağırttı. Müslümanlar söz hakkını Cafer Tay
yar'a vermişlerdi. Necaşi onlara sordu : 

- Sizi milletinizden ayıran ve bizim dinimize, yahut 
diğer milletlerden birinin dinine sokmıyan din nedir ? 

- Ey hükümdar, biz cahil bir millettik. Putlara ta
pardık, iaşeleri yerdik. Kötülüğün her türlüsünü yapar
dık. Rahim (akrabalık) bağlarını keserdik. Komşularımı
za fenalık ederdik. İçimizde kuvvetli olanlar zayıfları yu
tarlardı. Derken Cenab-ı Hak içimizden, soyunu sopunu 
tanıdığımız, doğruluğunu, dürüstlüğünü bildiğimiz bir 
kimseyi peygamber olarak gönderdi. O da bizi Allah'ın bir
Uğini tanımağa, O'n a  kulluk etmeğe, bizim ve atalarımızın, 
Allah'ı bırakarak taptığımız putları terketmeğe davet etti. 
Bize sözün doğrusunu söylemeği, emaneti yerine getirme
ği, hısım akraba ha.khnı tanımağı, komşuyu sevmeyi, ya
suk şeylerden çekinmı�yi, kan dökmekten sakınmayı, kötü-
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li.iklerden uzaklaşmayı, yalan yere söz söylemekten sakın
mayı, öksüz mıalı . yemekten, namuslu kadınlara sataşmak
tv.n korunmayı emretti. Bize Allah'a ibadet etmeyi, O'na 
eş, ortak katmamayı bildirdi. Bize namaz kılmayı, sadaka 
vermeyi, oruç tutmayı öğretti. Biz de O'nun doğru söyle
d\ğini gördük ve O'na inandık. Allah tarafından O'na bel
letilen her şeyi kabul ettik ve yalnız Allah'a taparak O'na 

eş, ortak katmadık. 

O'nun yasak ettiği her şeyi kendimize yasak ettik. 
O'nun helal olarak bildirdiği her şeyi helal tanıdık. Buna 
mukabil kavmimiz bize karşı koydular, bizi işkencelere 
uğrattılar. Bizi putperestliğe çevfrmek, bizi yolumuzdan 
c::ıydırmak için aklımızı çelmeğe çalıştılar. Bize yine kötü
li'ıkleri benimsetmek istediler. Vaktaki bizi ezdiler, bize 
zulmettiler, bizi boğarcasına tazyik ettiler, bizimle dinimiz 
arasına gerildiler, yurdumuzu bi.rakarak yurdunuza sığın
dık ve sizi başkalarına tercih ederek buraya geldik, bura
da zulme uğramamayı umduk ! »  

- O'nun Allah tarafından getirmiş olduğu sözlerden 
bana okuyabileceğin bir şey biliyor musun ? 

Cafer - Evet dedi ve Meryem Suresini okudu 

dsa dedi ki : Ben Allah'ın kuluyum, O, bana kitap verdi 

ve beni peygamber yaptı. Her nerede olsam beni müba

rek kıldı. Hayatta olduğum müddetçe bana namaz vıe ze

kat emretti. Beni anama karşı hürmetkar kıldı, zorba ve 

azgıın kılmadı. Selam bana doğduğum gün, öleceğim giin, 
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diri olarak ba'solunacağım gün. İşte hakkında niza edip 
durdukları Meryem oğlu İsa, hak söz olar.ak budur. Al
lah'ın oğul edinmesi hiçbir zaman olur şey d,eğildir. O, 
nıünezzehtir ve şanı yücedir. O, bir işi isteyince ona «ol» 
der, o da oluverir. Hem o İsa : «Haberiniz olsun, dedi, Al
lah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na ibadet 
ediniz. İşte biricik doğru yol budur.» (Meryem Suresi : 
30 - 36) . «Hal 'ataka hadisu Musa. = Musa'nın hab�ri sa
ne geldi mi ?» ayetine kadar da Ta-Ha suresinden okudu. 
Necaşi ve etrafındaki rahipler ağladılar : «Bu sözler İsa'ya 
gden kaynaktan geliyor.» dediler. Necaşi de «Bununla 
Musa'nın getirdiği din aynı çerağdan aksetmektedir.»  de
di, sonra elçilere bakarak «Gidiniz, bunları size asla tes
lim etmem.» dedi. 

Ertesi gün Amr ibnu'l-As Necaşiyi tekrar görerek onu 
müslümanlar aleyhinde kışkırtmak, onların İsa hakkında 
birtakım sözler söylediğini iddia ederek müslümanları 
gözden düşürmek istedi. Necaşi de müslümanlan tekrar 
çağırttı ve sualler sordu. Cafer cevap verdi : 

- İsa Allah'ın kuludur, peygamberidir, ruhudur. 
Meryem'in içine attığt kelimesidir. 

Bunun üzerine Necaşi bir değnek alarak yere bir Çiz
ği çizdi ve sevinç içinde anlattı : 

Dinimiz ile dini niz arasındaki fark, bu çizgi kadardır. 
Müslümanları geri ıçe·ıirmeğe uğraşan elçileri kovdu. 

Aynı zamanda Necaşi sonradan yetmiş kişilik bir he
yet göndermişti. Resulullah (S.A.V.) de onlara Yasin su
resini okumuş, bunlar da ağlamışlar ve iman etmişlerdi. 
İşte tefsirine çalıştığımız yukarıdaki ayetleri Necaşi, etra-
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fındaki patrikler ve gönderdiği bu heyet hakkında nazil 
olmuştur. (') 

Necaşi ölünceye kadar müslüman kaldı. Öldüğü gün 
Allah'ın Elçisi, Medine'de ashabına «Kardeşiniz Necaşi 
vefat etti. Onun üzerine namaz kılınız.» buyurdu Vf!: gıyabi 
olarak Necaşi'nin cenaze namazını kıldırdı. (2) İbn-i İshak 
şu ayetlerin de bunlar hakkında nazil olduğunu kaydedi
yor : «0 kendilerine öınceden kitap verdiğimiz kimseler 
ona inanırlar. Onlara oktlllduğu zaman d.erler ki : «Ona 
inandık, şüphesiz o, Rabbınızdan gele:n haktır. Biz ondan 
önce de müslimlıerdik. İşte onların ecirleri sabrettiklerin
den dolayı iki defa verilir ... » (al-Kasas : 52 - 54) . (3) 

( 1 )  Taberi , Cami'ül-Beyan, c.  7, s. 3; Kadi Beydavi, c .  1, s. 354 ; 
Hüseyin Heykel, Hazret-i Muhammed Mustafa, Ömer Rıza 
Tercümesi, s. 145 - 148. 

(2) '!'aberi, Cami'ül-Beyan, c.  7, s. 2 ,  satır 14-15.  
(3 )  Ibni Hişam r. 392. 

402 



B eş i n c i  B ö lüm 





KADİM KİTAPLARDA 

MUHAMMED (ALEYHİiSSELAM) 

Kur'an-ı Kerim'e göre Yüce Allah, her peygambere, 
büyük bir peygamberin geleceğini haber vermiştir : «Al
lah, peygamberlerden şöyle söz almıştı : «Size kitap ve hik
met verdim, sonra size, yanınızda bulunan (kitab)ı  doğru
layan bir peygamber gelecek, ona mutlaka inanac�ksınız 
ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. Bunu kabul ettiniz 
mi ve buna kesin söz verdiniz mi ?»  «Kabul ettik» dedi
ler ... » (Al-i İmran Suresi : 81) . 

Geİeceği haber verilen bu peygamber, İslam peygam
berinden başkası değildir. Gerçekten bütün kudsal kitap
ların hemen hepsinde onun geleceğine işaretler vardır. 
Zamanla birçok tahriflere uğramış bulunan bu kitaplarda 
yine de onun ismine, çıkacağı yere, Hak kelimesini ta
mamlıyacak son peygamber olacağına açık işaretler bu
lunmaktadır. Şimdi TE�vrat ve İncilleri araştıralım : 

1 .  Tevrat ve İncil'de Hz. Muhammed Aleyhisse
lam'ın Geleceğine Dair Ayet ve İşaretler : 

\ ı / .,.,,... _,.,, / c· �� ı ı- " <  '\ ı: "" 0 - . 0 : ) ) •  ... \ / • ı jl-= � \  � • i l - .;: , ,..,,_.,,,,, � ,  c....ub-� \� IH§� t..!�G.3�\..o� � .:ı_ v_,...ı.��� :_. 
.� J,;' ) \ , _, ) \ , . ::'  .... (, ,- < \ ı :: ' • \/ \ -' - •.,-\- .- l· \ :Sı ıf(- \ ı � <.)�d-J l,..>3 � J ��--' �-J�v:-}-�� CJ .... -'-

«Yakub'a ölüm geldiğ i zaman oğullarına : «Benden sonra 
kime ibadet edeceksiıniiz ?» dedi. Onlar da : «Senin İlahına, 
ve babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın İlahı olan bir 
Tek Tanrıya ibadet edeceğiz biz O'na teslimiz.» dediler.» 
(al-Bakara : 133) . 
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Mısırlıların türlü putlara taptıklarını gören Yakub 
Aleyhisselam (İsrail) ,  oğullarını toplayıp kendinden sonra 
müslüman ve müvahhid kalacaklarına dair onlardan söz 
aldı. Oğullan «Senin ve babaların İbrahim, İşmail ve İs
hak'ın İlahı olan bir tek Tanrıya tapacağız.» dediler. 

Bu ayette Hatemülenbiya'yı tarif ve tebşir eden Tev
rat ayetlerinden bazılarındaki «İhvanınızdan : kardeşleri
nizden» kelimesine işaret vardır. 

Tevrat'ın Beşinci Sifri olan Tesniyet'ül-İştira'ın on se
kizinci faslında şu ayetler var. Musa dilinden İsrail oğul
Ianna şöyle emrediliyor : 

«İlahın Rab sana aranızdan, kardeşlerinizden benim gibi 
bir peygamber gönderecek, onu dinleyiniz. Onlara kardeş
leriniz arasından senin gibi bir peygamber gönderıeceğim 
ve sözümü ağzına bırakacağım, o bütün emrettikllerimle 
onlara hitabedecek. Hangi insaın ki o peygamberin benim 
adıma konuştuğu söze itaat etmezse muhakkak ben onu 
hesaba çekeceğim. Hangi peygamber ki zorbalık eder de 
kendisine söylemesini emretmediğim bir sözü benim adı
ma söylerse, yahut başka ilahlar adına peygamberlik tas
larsa o peygamber öldürülsün. Eğer içinden dersen ki 
«Rabbın dem.ediği söz nasıl bilinir ?» Eğer peygamber 
Rabbın adiyle konuşur da sözü tamam olmaz, vaki ol
mazsa (dediği çıkmazsa) o sözü Rab söylememiştir. Belki 
azgınlığından o peygamber onu söylemiştir; artık ondan 
korkmayınız.» (Tevrat, Beşinci Sifir, 18 inci fasıl, ayet : 
15, 18 - 22). 

Tevrat'ta bu kadar tahrifattan sonra yine geriye kalan 
bu ayetler Resul-i Ekrem'in peygamberliğine açıkça şeha
det etmektedir. Evvela onbeşinci ayette kendi aranızdan 
ve kardeşlerinizden Musa gibi bir peygamberin geleceği 
haber veriliyor. İsrail Oğullarından Musa Aleyhisselam gi-
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bi bir peygamber gelmemiştir. Gerçi İsa (A.) çıkmış ise de 
o yeni bir din getirmeyip sadece bir düzeltici olmuştur. 
Ve söyledikleri de tamamlanmamış, yarıda kalmıştır. İsa 
(A.) , Musa Aleyhisselam gibi harb ve kitale memur bir 
peygamber de değildi. 

Saniyen bu peygamber, kardeşleri arasında geleceği
ne göre Benu İsra'i.l kardeşleri elbette kendileri değil
dir. Çünkü bir kavmin kardeşi, kendisi olamaz. O halde 
bahsin başına kaydettiğimiz ayete bakalım :İbrahim Aley
hisselam'ın iki oğlu var : İsmail ve İshak Aleyhisseıam. 
İıımail ve İshak kardeştiler. İshak'tan Yakub (İsrail : 
Allah'm kulu) Aleyhisselam ve ondan da İsrail Oğul
km gelmiştir. İsmail Aleyhisselam'dan da Hicaz bölge
sinde yerleşen Kureyş kabilesi türerrLiştir. Demek ki Ku
reyş Kabilesi ile İsrail Oğulları kardeştir. Gerçek mana
siyle İsrail oğulları olan Yakub oğuiları, amcaları İsma
iie' e de baba diyerek bu kerdeşliklerini belirtiyorlar. Ya
hudilerin konuştukları dil ile Arap dili arasındaki yakın
lık da bu kardeşliğin bir delilidir. İbranice Adeta Arapça
nın kaba bir şeklidir. Zamanla Arapça fazla işlendiğinden 
çok incelmiştir. 

Tevrat'ın Arapça bir başka tab'ında «Kendi aranız
dan ve kardeşlerinizdlen» diye yazılıdır. Yani hem kendi 
aralarından bir peygamber gelecek, hem de kardeşlerin
den demek olur. İsa Aleyhisselam kendi aralarından gelen 
bir peygamberdir. Kardeşlerinden gelen ve Musa Aleyhis
seıam gibi yepyeni bir şeriat getiren peygamber ise hiç 
şüphesiz Muhammed PJeyhisselam'dır. 

Sonra Yahudiler de Araplar da Hicaz bölgesinde ya
şıyorlardı. Hz. Muhammed, o bölgede, orada sakin olan 
insanların arasından ve İsrail Oğullarının kardeşleri olan 
K ureyş'ten çıktı. 
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Kaldı ki Musa Aleyhisselam, onlara diyor ki : Gelecek 
peygamberin sözü tamamlanmaz, söyledikleri gerçeğe uy
gun çıkmaz, getirdiği din yerleşmezse o sözü Rab değil, 
kendi sapıklığı ve zorbalığı ile söylemiştir. Hz. Muham
med Aleyhisselam'ın getirdiği din yerleşmedi mi ? Haber 
verdikleri tahakkuk etmedi mi ? Kendilerine ta başlangıç
ta : «Yakında yenileceksiniz, ve Cehenneme sevkolunacak

smız.» (Al-'i İmran : ı 7) tehdidi, dediği gibi olmadı mı ? 
Kur'an'ın baher verdikleri ta yüzlerce sene sonra gerçek
leşmedi mi ? Allah müslümanlan gerçekten yer yüzüne 
hakim kılmadı mı ? Kur'an'ın haber verdiği bütün bu olay
lar tahakkuk ettiğine, İslamiyyet tamamlandığına göre 
Hz. Muhamed Aleyhisselam'ın peygamberliğine zerre ka
dar şüphe kalır mı ? Ama kalbleri katılaşmış, basiretleri 
bağlanmış insanlar görmüyorlar. Kur'an da böylelerine : 

«Kalbleri var, onunla düşünmezler, anlamazlar; göz
leri va.r, onunla görmezler; kulakları var, onunla duy
mazlar; onlar, hayvanlar gibidirler, hatta daha sapkın. 

Ve işte onlar ğafillerdir.» (al-A'raf : 179) . diyor. 
Merhum Hamdi Yazır bu hususta şu bilgileri ver

mektedir : «Ulema-i İslam ve müfessirin-i kiram elde bu
lunan eski kitaplarda Hatemülenbiya efendimizin bi'setini 
sarahaten veya istidlalen tebşir ve tarif eden ayetlerin ba
zılarını bervechi ati zükrü beyan eylemişlerdir : 

Evvela Tevrat'ın iki ayeti ki Arapçaları : 

dür. 
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Bunun Yunancasını da şu şekilde görmüştüm 

�1.ı..t"'J\ 0y_, 0j.J>' 0.;;\.r�.J� ���\r.. '�-'�"' 
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Saniyen : Tevrat'ın birinci sifri, dokuzuncu faslında : 
Sare Hacer'e gazabettiği vakit Allıah'ın meleği göründü : 
«Ya Hacer, nereye gitmek istiyorsun, ve nereden geliyor
sun ?»  dedi. «Seyyidem Sare'den kaçıyorum.» cevabını 
verdi. Bunun üzerine melek : «S.eyyidene dön, ve ona teva
zu eyle; zir.a Allah senin zer'ini ve zürriyetini teksir ede
cek, sen gebe olacak ve bir oğlan doğuracaksın. Allah Ta
ala senin tazarruunu ve huşuunu dinlemiş olduğundan do. 
layı İsmail adını koyarsın, o insanların göz bebeği ola
cak ve onun eli hepsinin üstünde o1acak ve hepsinin eli 
ona hudu ile uzanacak ve bütün kardeşlerine rağmen şük
redecek.» İsmail Aleyhisselam'ın eli bütün insanların üs
tünde olması ise bizzat peğil, ancak evladından Muham
med Aleyhisselam'ın gönderilmesiyle olduğunda şüphe yok
tur. Zira o zamana kadar İsmail ve İsmail oğulları badi
yede mahsur idiler. Bi'set-i Muhammediyye üzerine din-i 
İslam ile şark ve garbı sardılar. 

Salisen : Yine bu sifrin yirminci faslında «Rab Taala 
Tur-i Sina'da geldi ve bize Seir'den tulu etti ve Faran dağ
larında zuhur eyledi. Ve sağından Kıddislerin unvanlarını 
saf yaptı da onlara iz;ıet ihsan etti. Ve onları bütün millet
lere sevdirdi. Ve kıddislerin hepsine bereketle dua etti.» 
Faran Dağı HicazdadU'. Zira Tevrat'ta «İsmail Faran yazı
sında (arazisinde) atı ş öğrendi.» deniyor. İsmail'in Mek
ke'de sakin olduğu ela malUmdur. Binaenaleyh, bu aye
tin de Biset-i Muham:mediyye'ye ve Mekke'nin Fethine işa
ret olduğundan şüphe edilmemelidir. Yahudiler bunu 
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«Tur-i Sina'da ateş zuhur ettiği vakit Seir'den ve Faraıı 
Dağından dahi birer ateş zuhur edip bu yerlere yayıldı.» 
diye tevil ediyorlar. Llı.kin AU.ah'ın bir yerde sırf bir ateş 
yaratmasına : oradan geldi, tulU etti, zuhur etti denilıniye
ceği aşikardır. Böyle denilebilmek için oralarda bu olayı 
müteakip bir vahiy veya ukubet gibi bir harika takibet
mek iktiZıa eder. O zaman ise Tur-i Sina'dan başka bura
l&rda böyle bir şey olmadığı müsellem bulunuyor. Her 
halde bu ayet Muhammed'in peygamber olarak gönderile
ceğine ve onun ashabına ve bilhassa Mekke'nin fethi esna
sındaki Ashab-i Kiram saflarına işaret olduğu şüphesiz
dir. (1) NiU?kim Kitab-ı Habkuk'ta bu mana tamamen be
yan olunmuştur. Şöyle ki : 

«Allah Tur-i Sina'da Kutsal dağ Faran'dan geldi, Mu
hammed'in Bahasından sema bir açılsa ve hamdinden arz 
bir dolsa manzarasının şua'ı nur gibi olurdu. Beldesini 
izzetiyle korur, ölümler önünden yürür, yırtıcı kuşlar as
kerine arkadaş olur. Kalktı arzı ölçtü ve bütün ümmetle
ri �emmül ve onlardan bahseyledi. Kadim dağlar eğildi, 
ebedi tep.eler indi, Medyen halkının örtüleri sıyrıldı, at
tara bindin, ğavs ve inkiyad binitlerinin üstüne çıktın, ya
kında yaylarını doldurup atacaksın, ya Muhammed, ok
lar senin emrinle tam bir kanış kanacak, arz nehirlerle 
gürliyecek. Seni dağlar gördü, titredi, sel yağmurları sen
den �açtı. Mehari korkusundan ürktü, korkusundan ve 
perişanlığından ellerini kaldırdı, Güneş ve Ay mecrala
rından tevakkuf (durmak) a uğradı. Arzı gazapla çi,ğner
sin, ümmetleri döver harman edersin. Çünkü sen ümmeti
nin kurtuluşu ve babalar toprağının geri alınması için 
çıktın.» 

Hıristiyan nüshalarında son fıkra ümmetinin halası 
ve babalar toprağının istihlası için çıktın şeklinde görül-

( 1 ) Mekke'nin Fethinde Mekke'yi kuşatan ashab-i Kiram, gece 

leyin Mekke dağında grup ateşler yakmışlardı. 
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düğü de rivayet edilmektedir. Filvaki Muhammed Aleyhis
selam meşair-i kadimeyi geçmiş ve Hz. Mesih'i de Y ahud 
ve Nasara'nın yalanlarından kurtarmıştır. 

Rabian : Kitabı Eş'iya'nın yirmi ikinci faslında : «Kut 
ver, çiçek aç, musahibin Mekke'ye niyyet ediyor. Artık 
vaktin yaklaştı. Allah'ın kerameti, üzerine doğacaktır. 
Arz zulmetlere bürünmüş, sis ümmetleri kaplamıştır. Rab 
sana tam bir işrak edecek (doğacak, tecelli edecek) üzeri
ne kerametini izhar eyliyecek, ümmetler senin nuruna; 
melikLer senin doğmanın ışığına yürüyecek. Gözünü et
raftakilere kaldır ve teemmül et; zira onlar senin yanında 
toplanacak ve seni hac ve ziyaret ·edecek, ve sana çocuğun 
uzak şehirden geleeek. Çünkü sen Ümmü'l-Kura (Köyle
rin anası) sın. İmdi diğer şehirler evladı keenne (sanki) 
Mekke'nin evladı demektir. Ve erike (koltuk)lar, serir 
(karyola) ler üzerinde esvabınla zinetler, bunu gördüğün 
z::ıman mesrur olacak, ibtihac (sevinç) &uyacaksın. Çün
kü denizin zahirele:ri sana meyledecek, ümmetlerin asker
lt.•ri sana hacceyliyecek, Medyen tokluklan sana sevkoluna
cak, Seba ehli sana gelip Allah'ın nimetlerini konuşa
caklar ve onu temcid edecekler. Faran koyunları sana ge
lecek ve benim mezbah (Hayvan kesilen yer) ıma beni ra
zı edecek kurbanlar rd'olunacak ve o zaman ben, Beyt-i 
Mahmidetim (Övgü evim) için bir hamid (övgü) ihdas 
edeceğim.» Bu vasıfların hepsi Mekke için, fethinden son
ra vücut buldu. Mekke'nin Çocuğu olan Muhammed Aley
hisselam, uzıak şehir (Medine) den Mekkeye geldi, onu 
fethedip putperestlik zulmetinden kurtardı. Milletlerin 
askerleri ona hacceti, denizlerin zahireleri oraya aktı, ih
das olunan hamid Ole (Lebbeyk Allahumme lebbeyk laşe
rike leke lebbeyk, İnne'l-hamde wa'n-ni'mete leke leb
be>yk) dir. Araplar evvel de telbiye ederlerdi, fakat «Lab
bayk laşarika laka nrn. şarikun huwa lak tamlikuhu wama 
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malak. = derlerdi. Kitabı Eş'iya'da badiya hakında bir
çok tavsifler vardır. 

Hamisen : Tevrat müfessirlerinden Seman, Tevrat'ın 
Birinci Sifrinde şunu rivayet etmiştir : «Allah Taala İbra
him Aleyhisselam'a vahyedip dedi ki :  İsmail hakkındaki 
duanı kabul ettim ve onu mübarek kıldım, büyüttüm ve 
cidden muazzam yaptım. Oniki büyük doğuracak ve onu 
ben büyük bir ümmet için imam yapacağım.» 

İsmail evladından Peygamberimiz Muhammed Aley
hisselam'dıan başka büyük bir ümmete imam olan yoktur. 
Ve bu ümmetin, Üm�ti Muhammed olduğu aşikardır. 

Sadisen : Tefsiri sıadedinde bulunduğumuz.Kur'an aye
tiyle alakadar olmak üzere Hz. Yakub'un evladına vasiy
yeti hakkında Tevrat'ın Yunanca tercümesinde şu ayet 
naklolunmuştur : 

ı.J" ,\_;.;\ İ..>J�_;_;ıU"_,:.iu.\ -�\ ;�I w�.)\ 0�-_,� 
© _______.> �\ �,� .J-'Y�\Y'�\ ��y-: 
Manası : «Hz. Yakub oğullarına hitaben demiş ki : «Ey 

benim oğullarım, gelecek Resul, gelmediği müddetçe biz
den peygamberlik kesilmez. O geldikten sonra bizden pey
gamberlik ve saltanat kesilir. Cümle alem O'nun gelişini 
beklemektedir.» 

Sabian : Zebur'un yine Yunancasından şu ayet nakle
dilmiştir : .... 

.....r , 
.. , 'v-f.;: \._,... x ;:. � �' \ o..f..; _;.; Lr-/_\ ı.J" J'. \. Jj � \ 

���ı.J'.,\��-':'.��t;��\'3)0.iı' '' 
� _?-y_\ �-.?Y. \ �� ı) � _;ı � � \� _;, \�ı.f' \\ İ.) Y' \j � _,ı) 

__r. � � ,_,,_, V"� 0;; \ � � J'.. �$')�;. ;.;.ı_ 
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Yani : «Hak Taal�ı vahiy yoliyle Davud'a buyurdu ki : 
«Senden sonra şeriat sahibi bir peygamber göndereceğim 
ki : güneşi şarka ve garba nur saçacak, O'nun ilk uyan üm
meti Arap kavminden olacak, inat ve muhalefet edenler, 
hakir ve zelil kalacak, şeriatine cihanın melikleri itaat 
edecek, din ve şeriıati kıyamete kadar baki olacak.» (1) 

Tevrat'ın Hz. Muhammed'e ait işaret ve beşaretlerini 
böylece özetle gözden geçirdikten sonra şimdi de İncillere 
bakalım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyu
ruyor : 

ı --- ı ı ".'.' ., ,., /. ·�· .  lı "' ı'i )  ..... -� 1 ı�\-. ---1 . --ı�.-::-"-- -'- . , , J\::.- 1 ,. 
� � �  -<1...1.) u_t-"..J ı...=o ü. 0-'  � �  {v u� � .) �  

- J, - ... _ - ) ; ' - ; - ,.;. \ -....-,, .- _.... o t J "' .- o! \  \ ;-- ,..- .-
� � \ ���(-t0 _,,�yJ. �3�1_)Ylt��� 1 :;;-" - -

.-...) } ....) c ( ' ) \.__ ....- .- •  .) __.., 
0 0t-� :.Uıı 1_,ı \; S' lJ'.J � � �� ) - -

<{Meryem oğlu İS'a «Ey İsrail Oğullan, ben size Allah'ın 
elçisiyim. Benden cince gelen Tevrat'ı tasdik edici ve ben
den sonra gelecek ismi Ahmed olan bir peygamber'i müj
dt:leyici olarak geldlim.» soııra O, onlara belgelerle gelince : 
«Bu, apaçık bir sihirdir.» dediler.» (as-Saf : 6) 

Ahmed, pek güu�l gayet övülmüş manasını taşır. Mu
hammed de pek he.mdedilmiş; övülmüş demektir. Hz. İsa'
nın bu ismi aynen söylemiş olması mümkün olduğu gibi 
kendi dilinde bu manaya gelen bir kelime söylemiş olması 
da mümkündür. Fakat ileride İbrahim Müteferrika'nın 
risalesinde görüleceğ:. üzere, bu ismi aynen söylemiş oidu
ğu daha kuvvetlidir. Ama Hıristiyanların ellerinde bulu
nan İnciller çok tahrifata uğramış bulunduğundan bu kut
lu ismi aynen bulmak mümkün değilse de manasını bul
mak ve Resul-i Kibr.ya'nın geleceğini müjdeliyen ayetlere 

0 )  H. Yazır, H.D. Kur'an Dili, c. ı, s. 501-6.  
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rastlamak mümkündür. Alılsi Tefsirinde İncillerden bah
sederek diyor ki : 

«Hıristiyanlarm yanlarında dört İncil vardır : 
1. Metta İncilidir ki, on iki havariden Metta, Hz. 

İsa'nın ref'inden sekiz yıl sonra Filistin'de Süryani dili ile 
toplanmıştır. Altmış sekiz ıshahtır. 

2. Markos İncilidir ki yetmişlerden olan Markos, 
refi'den on iki sene sonra Roma'da Iatin diliyle toplanmış
tır. Kırk sekiz ıshahtır. 

3. Luka İncilidir ki yetmişlerden olan Luka bunu İs
kenderiye'de Yunan diliyle toplamıştır. Seksen üç ıs
hahtır. 

4. Yuhanna İncilidir ki İsa'nın refinden otuz yıl son_ 
ra Rum memleketlerinden Efesüs şehrinde toplanmıştır. 
Kıpti nüshasında ıshıahları otuz üçtür. 

Bu İnciller muhteliftir. Birbirlerini tutmazlar. Bun
ların münderecatında bazı yerler vardır ki bunların 
ne Allah Taianın kelamı, ne de İsa Aleyhisselam'ın 
kelamı olmadığına şehadet eder. Mesela zanlarına göre 
İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerilmesi, defni, semaya yük
seltilınesi kıssaları gibi ki bunlar bazı büyükler ve iyi 
adamlar hakkında yazılan biyografi kitapları gibi İsa 
Aleyhisselam'ın doğumu, yükseltilmesi, ve daha bazı ahva
li ile bazı kelimelerini şerh yollu yazılmış tarih ve ter
cüme-i hal kitapları�ır.» (1) 

Evet bunlar İsa (A.) devrinden sonra yazılmış, onun 
hayatına ve sözlerine ait birer siret kitaplarını andırır. 
Hiçbiri Hz. İsa'nın konuştuğu dilde değildir. Allah kela
mında t�a'nın aralarında yaşayıp durduğu kimselere İsa'
mn hayatı anlatılmaz. Halbuki bu İncillerde «İsa falan ye
re gitti, orada şunları söyledi.. .» gibi ifadeler kullanılmak
tadır. Belki bunlar İsa'dan sonra kıaleme alınmış ter-

( 1 )  Alü.si, Rüh'ul-Meani c. 9. 
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cüme-i hal kitaplarıdır. Zira İsa Aleyhisselam, inen vahyi 
hemen yazdırmamıştır. Ondan sonra havariler hafızaların
da O'nun söylediklerinden ne kalmışsa kaleme almışlar
dır. Bu yazma eserler elden ele dolaşa dolaşa, istinsah 
edile edile birçok değişmelere uğramış, birbirini tutmıyan 
yüzlerce İncil meydana gelmiştir. Nihayet M. 325 te top
lanan İznik konsili, İmparator Kostantin'in zoriyle dört 
İncil'i kabul etmiştir. Şüphesiz birçok tahrifata uğrama
sına rağmen bu İnci.llerde aynen değilse de mealen g�r
çekten Allah kelamı olan ayetler de vardır. Şimdi bun
lı:.:rdan Hz. Resul'ün geleceğini müj�liyen şu ayetleri gö
relim : 
«Bana buğzeden, pederime de buğzetmiş olur. O başkala
rmın yapmadıkları amelleri aralarında ben yapmamış 
olsaydım, onların (bunları yapmamakta) bir günahları ol
mazdı, fakat şimdi gördüler ve bana ve pederime buğzet
tiler. Namuslarınıda (ezelde) yazılmış kelime, yerine gel
sin diye onlar bana sebepsiz buğzettiler. Ne zaman pede
rin yanından size gi:i·ndereceğim, pederden çıkan Hak Ru
hu Muazzi (teselli edici) gelirse o bana şehadet eder. Siz 
de şehadet edersiniz; çünkü siz baştan beri benimle bare
bersiniz.» (Yuhanna İncili : Fasıl : 15, ayet : 23 - 25) . 
«Beni sevmiyen, söziimü ezberlemez. Duyduğunuz söz be
nim değil, fakat beıni ı�önderen pederindir. Yanınızda bu
lunurken bunu size söyledim. Pederin, benim adıma gön
derec·eği Muazzi (teselli edici) Ruh'ul-Kudüs (Kutsal Ruh) 
ise size her şeyi öğretecek ve benim bütün söylediklerimi 
hatırlatacak. (1) Siz..e E.elamımı bırakıyorum, ben alemin 
verdiği gibi vermem. n:albleriniz muztaribolmasın, telaş
lanmasın, ağlamasın. Slize benim gideceğimi, sonra size ge
leceğimi dediğimi işflttilniz. Eğer beni seviyorsanız, benim 

( 1 )  Kur'an Hz. İsa'nm sbzlerini ve onun gerçek şahsiyyetini ha
tırlatıyor ya. 
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ped:ere gitmemd,en sevinirsiniz. Çıünkü peder benden bü
yiiktür. Size çok konuşmıyacağım. Çünkü bu alemin reisi 
g·eliyor ona verecek bir şeyim yok. Fakat alem bilsin ki, 
hen pederi seviyorum ve ben pederin bana vasiyyet ettiği 
Şl'kilde hareket ediyorum. Kalkın buradan gidelim.» Luka 
İncili, Fasıl : 14,Ayet : 24 - 30) .  

«Bunu size söyledim ki şekva ıetmiyesiniz. Onlar sizi top
luluklardan çıkaracaklar, hatta bir zaman gelecek kii o za
manda sizi katleden herkes, Allah'a bir kurban takdim et
tiğini zannedecek. Onlar bunu size yapacaklar, zira onlar 
ped.erimi tanımadılar 'Ve beni tammadılar. Lakin ben, bu
nu size söyledim ki o .zaman gelince bunu size söylemiş ol
duğumu hatırlayasınız. Bwıu da önce size söylemedim, 
çünkü ben sizinle beraberdim. Ama şimdi ben, beıııi gön
dereınin yanıa gidiyorum, oysa hiçbiriniz bana : «Nereye 
gidiyorsun ? diy,e sormuyor. Fakat bunu söyledim diye 
kalblermize tasa doldu. Ancak ben size hakkı söylüyorum : 
Benim gidişimde sizin için hayır var. Çünkü ben gitmesem 
size Muazzi (Teselli edici ) gelmez. Ama ben gidersem onu 
size gönd,eririm. O geldiği zaman da Alemi günahtan, bir 
(iyilik) den ve deynunet (kaza ve hesap) ten dolayı ceza
landıracaktır. Bende daha size söyliyeceğim çok şey var. 
Fı.;kat şimdi siz, onu taşımağa tahammül edemezsiniz. Fa
kat ne zaman ki o· Hak Ruhu g,elirse, o sizi bütün hakka 
irşad eder. Çünkü o, keındinden konuşmaz, o ancak bütün 
iışittiklerini söyler ve kendisine geleni size haber verir.» 
(Yuhanna İncili, Fasıl : 16, ayet : 1 - 8, 12 - 13) . 

Bu son ayet, Kur'an-ı Kerim'de bulunan 

«Ü kendi havasından koınuşmaz, o ancak kendisine vahye
dilen bir vahiydir.» (Necim : 3 - 4) , 
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«Ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum.» (al-An'am : 
50) , 
«De ki : onu kendi ıtarafımdan değiştirmek bana düşmez 
ben .ancak bana vahyolunana uyarım.» (Yunus : 15) ayet
lerinin İncil'deki ifadesidir. 

Subhanellah ! Şu ayetleri okuyup da inanmıyanların 
basiretleri bağlı değildir de nedir ? İsa Aleyhisselam ben 
gideyim ki o �lsin. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. O, 
Hakkın Ruh(,<...ur. O tamamen Hak'ka iletecek demekle o 
gelecek olan Hak Ruhunun kendinden üstün olduğunu 
açıkça ifade etmiştir. Yani kendisi hakkı tamamlıyama
mıştır. Hakkı tamamlamak için o peygamberin gelmesi 
Uızımdır. Peki kendisinden sonra muhakkak kendinden 
ü::ıtün bir peygamber geleceğine göre o peygamber kim
dir ? Hiç şüphesiz Muhammed Al�yhisselam. 

Burada bir noktaya da işaret edelim : Eski İncil ter
cümelerinde FARAKLİT veya PARAKLİT (Perikletus) ke
llmesi aynen muhafaza edilirken, yakın zamanlarda basıl
mış olan İncil tercümelerinde bu kelime neğiştirilerek 
Arapça tercümelerde Muazzi, Türkçe tercümelerde teselli 
ı:!dici diye basılmıştır 

Fariklit kelimesi iki yönden tefsir edilmiştir : Şe
faatçi demektir ki Resulün bir sıfatıdır. Bazı hıristiyanla
rm beyanına göre hak ile batılı ayıran demektir. Aslı Fa
ruktur. Lit tahkik ve fokid ifade eder. Bu suretle Fariklit 
(Sahib'ül-Fürkan = Furkan sahibi) demek olur. Bu ise 
Hatem'ül-Enbiya Efendimiz'in isimlerinden biridir. Evvel
kisi Fariklit'in Yunanca ,ikincisi İbrancadan alınmış oldu
ğuna göredir. Hıristiyanların bu ayetleri anlamamaları 
s�rf dalalettir. Eski bir Arapça tercümede 13 üncü ayet 
şöyledir : , 

t I_) 1ft _) C:J/ t � t--:;_; .�.�:;; G'\ �.) � :..� "iı j� 
1- ' ,,� �-.... '..... 
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<:Mesih havarilere : «Ben gideceğim, bendeın son:ra size 
Hak Ruhu F,ariklit gelecek ki o kendinden konuşmaz. An
cak kıendisine söylendiği gibi söyler.» (Yuhanna İncili) iş
te görülüyor ki zaman zaman tahrifata uğrıyan inciller, 
bu yeni tercü�ler elinde de tebeddülata uğnyar.ak saf
vetini kaybetmiştir. 

John Davenport diyor ki : «Hıristiyan müelliflerinin 
beyanına göre Hıristiyanlık, saraya girdikten sonra İncil
lerde görülen safvet ve sadeliğini hayliden hayliye kaybet
ti . Kibir, cimrilik, kan davaları, hizipler, Hıristiyanlığın 
mürşitlerini tarümer eylemişti. Her fırkanın muharrirleri 
tarafından sonu gelmiyen bir harb açılmıştı. (Milton) der 
ki : « (Kostantin) in devrinden çok zaman önce Hıristiyıan
ların hepsi diyanet ve terbiyelerinin ilk saflığını ve tama
miyyetinin birçoğunu zayi etmişlerdi. Bilahere Kostan
tin, kiliseyi zenginleştirince bunlar rütbe aşkına satvet ih
razına müp�la oldular, Hıristiyanlık da tarümar oldu.» (') 

Bu ayetler, eldeki eski kitapların çeşitli nüshalarında 
bulunan, Yahudiler ve lfıristiyanlarca aslı değil, yalnız 
manaları gizlenmek ve yanlış yorumla tahrif edilmek iste
nen ayetlerdir ki : 
«Kendilerine kitap vermiş olduğumuz ve onu layıkiyle 
okuyan kimseler, ona (Kur'an'a) iııaınırlar.» (al-Bakara 
121) ayet-i celilesi uyarınca hakkiyle okuyanlar ve biraz
cık anlayış ve insafı olanlar için bunlar, heyeti mecmua
siyle her türlü şüpheyi kesmeğe kafi belgelerdir. VQ Kur'
an' da bunların her birini tasdik eden ayetler de vardır. 
Bun1ardan başka büyük müfessirler, aslı büsbütün zayi 
edilmiş, bazı ayetler dahi nakletmişlerdir. Ezcümle İbn-i 
Abbas Hazretlerinden rivayet olunduğu üzere Cenab-ı Al
lah Tevrat'ta Benu İsrail'e şöyle bir ahid vermiştir : 

( 1 )  Bak Kitab-ı Mukaddes ; Aıüsi, Ruh'ül Maani, c. 9 ;  John Da

venport, Hz. Muhammed ve Kur'an-ı Kerim. 
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«Ben İsmail Oğullarından ümmi bir peygamber göndere
ceğim. Her kim ona tabi olur, ve getirdiği nuru tasdik 
ederse günahını mağfiret ve kendini Cennete ithal eyle
rim. Ve ona iki ecir veririm; biri Musa'nın ve diğer İsrail 
Oğulları peygamberlerinin getirdiklerine uyma ecri; biri 
de İsmail oğullarından Ümmi peygamber Muhammed'in 
getirdiğine uyma ecridir.» Bunun Kur'an'daki 

«Kendilerine ondan önce kitap verdiğimiz kimseler ona 
inanırlar. Onlara okunduğu zamaın derler ki : «Ona inan
dık. O, Rabbımızdan gelen gerçektir. Biz ondan önce müs
liimandık.» İşte sabrettiklerinden dolayı onların ecirleri 
iki defa verilir.» (al-Kas.as : 52 - 54) ayet-i kerimesidir. Bir 
de Tevrat'ta Hatemülenbiya'nın «Doğumu Mekke'de, Mes
keni Taybe'de, mülkü Şam'da ve ümmeti Hamdun.» diye 
tavsif edildiği nakledilmektedir. (1) 

2. İbrahim Müteferrika'ya Göre Eski Kitaplarda 
Hz. Mulı.anımed Aleyhisselam : 

Şimdi Müslüman olan ve Türkiye'ye matbaayı getiren 
İbrahim Müteferrika'nın, bir papas gibi yetişmiş ve va'z 
verme derecesine varmış iken İslam Dinini kabul edişini 
ve ihtidasının sebebini göstermek gayesiyle kaleme aldığı 
«Risale-i İslamiyy<�» adlı yazma eserden bazı kısımları 
özetliyelim : 

«Çocukluktan beri Tevrat, İncil ve Zebur okuyup 
bunların bütün mıadcle ve tefsirlerinde va'z ve nasihat ve
recek ehliyyete gelince üstatların «Mensuhtur» diyerek 
okumamı menettikleri eski Tevrat parçalarını okuma he
vesi içime düştü. Bu işi yapınca mahzun gönüllere sevinç 
veren bir ayetle karşılaştım ki, Yunan Dilinde şöyle ya
zılmıştır : 

0 )  Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, c. l, s. 5 0 1 ,  506.  
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Manası : İnsanlar içinde Tanrı'ya en çok yakın olan, 
pe-ygıamberler zümresinden kainatın serveri, mevcudat'ın 
mefharı, tetimme-i devri zaman Muhammed Mustafa'dır. 
Bütün peygamberlerin ümmeti O'na emanet bırakılmış
tır. Ve bütün diğerlerinin ıslahı için çeşitli ümmetler O'na 
döneceklerdir. Böylece rütbesi bütün peygamberlerden 
daha üstündür. Ve O'nun ümmeti bütün iklimler ve in
sanlar üzerine muzafferdir ... 

Ben hidayete yakınlaşarak bu ayeti anladığım zaman, 
Tevrat, Zebur ve İncil konularında hazırlanıp, Muham
med'i inkar etmelerinin, dünya ve Ahiret işlerinde hüccet
leri bulunan kitaplarına aykırı olduğundan, bu yanlış zan
lar hakkında biraz araştırmaya başladım. . . .  Ahir Zaman 
Peygamberi Hz. Muhammed'e Mekke'de peygamberlik ve
rileceğine dair nazil olan ve ümmetinin dünyevi saadetine 
ve uhrevi devletine açık delil olan birkaç ayeti Tevrat'tan 
Yunan Dili ve Arap harfleriyle yazıp Türk Diline tercü
meye çalışıldı : 

. . .  (Mukaddes kitapları) çevirdikleri zaman birçok su
re ve ayetleri yok ettiklerinde münakaşa ederler. Yirmi 
dokuzuncu surenin hepsi Ahir Zaman Peygamberinin ri
saletini bildirmekte, ümmetinin azamet ve şevket sahibi 
olup bütün muhaliflerini yeneceği, böyle alemin sukuna 
kavuşacağı, saadete nail olacakları hakında olduğundan 
mezkur sureyi mensuh addederek halkı okumaktan me
ncderler. Bunları hesaba katmasak bile amelde riayet et-
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tikleri ·ecza (cüzler, parçalar) da bile Resul-i Ahir zaman 
ve tetimme-i devri zaman'ın, Muhammed olduğunu göste
ren açık delil ve işaretler vardır. Vaziyeti, feraseti olanlar 
anlarlar. Ama ResuJ.-i Kibriya, Hatemülenbiya, Musah
hihüşşeri'a (Büyük Hesul, Peygamberlerin son halkası, şe
rlatin düzelticisi) hakkında İncil'lerinde nazil olan ayetle
rin bir kısmını yok edüp, bir kısmından da O'nun ismini 
değiştirip, böylece batıl mezhepleri birbirine zıddolup, 
tartışma ve münazaralarında ve tefsirlerinde bazı ayetle
rine dahl (Müdahale) ,  bazılarını ikrar, bazılarını tevil ve 
bazılarını da inkar yolu ile yazmışlardır. 

Bu ayet İncil'de birinci surede zikrolunmuştu. Fakat ka
firler bunu, buna aidolan birkaç ayetle birlikte yok etti
ler. Bu sebeple ba:�ıl3.rı inkar ederken bazıları kitapların
da ve İncil'in ayetler:.nden olduğunu söylerler. Büyük Pey_ 
gamber'in adını değiştirip (Ahmed) kelimesinin bulundu
ğ·u yerde (İsa) okurlar. 

Manası ve iniş sebebi : 

Hz. Yahya dünyaya geldi, çocukluğu bırakıp kıyamet 
ahvaline meyletti, ve Tevrat'ı ezberledi. On yaşında şer'i 
hükümlerin künhüne erdi. İsrail Oğulları onu dinlemedi. 
Otuz yıl sonra halkı, İsa Aleyhisselam'a davet etti : «Gök
tı:-n kendisine kitap inecek, mucizeler göstercektir.» de
di. Sonra İsa Beytül:nakdis'e geldi. İncil nazil oldu. Her
kesten önce (ona) z2kerriyya oğlu Yahya inandı. Fakat 
İsrail oğulları kabul 2tmediler, ve mucizeler istediler. İsa 
onları inandırmak için bu ayet$ri okudu : 
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rim. Allah'L'll izniyle kuş olur; anadan doğma körü ve alaca
lıyı iyi ederim. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim yediklerini
zi ve evlerinizde yığıp biriktirdiklerinizi size haber veri
rim.» (Ali İmran 49) . 
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2. «Ey İsrail Oğulları, doğrusu ben benden önc,e gelen 

Tevrat'ı doğ.nılıyan ve benden sonra gelecek, adı Ahmed 
oJan bir peygamberi müjdeliyen, Allah'ın size gönderilmiş 
bir peygamberiyim.» (Saf Suresi : 6) (yukarıdaki Yunan
ca Ayetlerin Kur'an'daki ifadesi. )  

Zamanımız kafirlerinin çoğu bu ayeti el'an İncil'de 
bulamadıkları için inkar ederler. Lakin küfürlerinden uta
nanlar, İncil ve Tevrat'ta mahir olanlar ve kitapları oku
y"mlar kabul ederler. Fakat Muhamnıed'in ismi yerinde 
İsa okurlar. Bu ayeti Yahya'ya isnadedip onun Hz. İsa 
hakkında söylediğini ve İncil'de de zikrolunduğunu der 
ve değiştirip «ya'ti min ba'di ismuhu isa = Benden sonra 
gc:-lecek, ismi İs.a'dır . . . » diye okurlar. Bu fikirlerinin ger
çekle hiçbir ilgisi olmadığı, gün gibi meydandadır : 

:Evvela adı geçen mucizelerin zikri, Hz. İsa'nın kela
mıdır diye kendileri söylerler. Bu ayet ise o mucize ayetle
rmin peşinde ara vermeden vaki olmuştur. Surenin evve-

422 



linde Hz. İsa güzel bir şekilde geçer. Lakin Yahya bn. Ze
keriyya'nın kelamıdır diye batıl bir yol tutarlar. Çünkü 
hakikati kabul ettikleri takdirde bu ayetten, Muhammed'
in peygamberliğinin kasdedildiği, ve bunu değiştirdikleri 
anlaşılacak, rezil olacaklardır. 

Sonra Yahya halkı İsa'yı ve İncil'in hükmüne çağırıp 
İs.a'nın faziletini açıkladı. Ve Hazret-i Muhanımed'in bü
tün peygamberlerin en üstünü ve en şereflisi olduğunu 
şöyle beyan eyledi : 

Manası : Tanrı kudretinden İsa'yı Meryem'in ruhun
dan babasız yaratıp fani aleme getirdi. Semadan kendile
rine kitap indirdi. Büyük mucize ile aziz kaldı. .. Lakin be
nim dünyada olanlar, Hak yolundan ayrıldığı zaman, Hak 
tarafından Nübüvvet-i Hatemiyye ('Son Peygamberlik) ve 
RİSALET-İ UZMA (Büyük peygamberlik) ile bir pey
gamber vazifelendirilse gerektir ki, hen (Yahya) ve İsa 
bunca kerametle azizleştirilmiş iken o peygamberin keş
külünü taşımağ.a ve d;.z bağını çözmeğe layık değiliz.» Bu 
ayet, İncil'de birinci surede ve bunca tahrifattan sonra 
kalmıştır ve bütün lisanlarda hala mevcuttur. Fakat ka
firler bunda dahi tevi:·ıere girişerek : «Bu söz Hz. Yahya'
nmdır. İsa'nın peygamberliğinden evvel söylenmiş, sonra 
Yahya'nın hikayesindı� nazil olup İncil'de yer almıştır» 
derler. 

Sonra bu ayet lncil'de birçok defalar zikredilmiş olup 
yine Birinci Kitap, Yirminci Surede yer almıştır : 
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Manası ve sebeb-i nüzulü : 

Bir kadın iki çocuğunu İsa'ya getirip : 

«- Çocuklarım sanıa feda olsun. Ömürleri boyunca 
sana kulluk etsinler ve kıyamet gününde dereceleri sana 
yakın olsun.» dedi. İsa, bu kadına şöyle buyurdu : 

«- Ey kadın, benim risıaletim müddetinden sonra 
mükerrem bir zat gelecek, peygamber olacak, ümmeti bü
tün ümmetlerden fazla şerefli olup, şeriati kıyamet günü
ne kadar baki, şefaati Allah yanında makbul olup, O'nun 
sünnetlerine tabi olup ıamel edenin sevabı, benim sünnet
lerime tabi olup amel edenlerin sevabından daha fazla 
oi acaktır. Ve kıyam.et gününde yüksek mertebelere erişe
cektir.» diye haber verdi. Kadın O'nun ne zaman gelece
ğini öğrenmek için yalvardı. İsa şöyle buyurdu : 

«- Ey kadın, sen ve senin çocukların O zatı göremez
siniz. Lakin şerefli ismini sana bildir.eyim; şöyle ki sen 
ve çocukların iman getirip şefaatine nail olasınız.» Şerefli 
ismini bildirip Tanrı'ya hamdü sena ettiler. Lakin dinsiz 
kafirler tahriflerinde o ismi, yine Muhammed lafziyle oku
mayıp Ahir zaman müddetini yedi tabakaya bölüp Hz. 
İs.a'nın göklerden inip yer yüzünde kırk yıl adalet eyliye
ceğini murad.edüp abes değiştirmeler yaptılar. Zira İncil
lerinin son cüz'ünde şöyle yazılıdır : «Kıyamet gününe ya
kın, İsa Şam tarafına nail olup, kırk zamanda yer yü
zünde padişahlık edip o derecede adalet olsa gerektir ki, 
koyun ile kurt kanşup zarar ve ziyandan emin olalar.)> 

«Dördüncü olarak şunu söylemek lazımdır ki : Hz. ha, 
şehir şehir seyahat ederek nasihat ve hak'ka davet eder
ken her mecliste Ahir zaman Peygamberi ve O'nun üm
metinin faziletlerini beyan etmeden davetine başlamazdı. 
Ve bütün Havariler iman getirip O'nun (Muhammed'in) 
şerefli gelişini bekliyorlardı. Ve kendileri hayatta iken «Ü 
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Ahir Zaman Peygamberinin yakınları oluruz.» diyorlardı. 
Bu sebeple İsa'ya sordular : 

«- Ey İsa haber verdiğin Ahir Zaman Peygamberi'nin 
biz, yakınları olup yanında hangimiz daha üstün olsa ge
r2ktir ?» İsa havariler,e şöyle cevap verdi : 

Bu ayet İncil'de Kitab-ı evvelde, 11 inci surede yazı
lıdır. Manası buc!�r : «Beni peygamber gönderen Hak için 
yemin ederim ki, benim nübuvvetimi ve bana inecek İncil'i 
tasdik edenlerin en kıdemlisi ve en üstünü ve ana rahmin
den doğanların seyyid:i Hz. Yahya iken o dahi o Ahir Zıa
man Peygamberinin saadetli günlerinde bulunup sünneti 
üzerine iki rek'at namaz kılanların mertebesine ulaşa
maz.» Lakin dinsiz kftfirler bu ayeti kinayeye hamledip 
Ahir Zamanda İsa'nın yer yüzüne ineceğini mura.dederler. 

İbrahim Müte ferrika, daha sonra eserinde Paulus 
i�imli birinin Hz. foa'dan sonra gelip Hıristiyanlığı iyice 
tahrif ve halkı idWl ettiğini, nihayet papaslar, rahipler 
kendi mevkilerini s.ağlamlamak için dini dünyaya alet ede_ 
rek dinde değiştirmeler yaptıklarını, dini bozduklarını 
kaydedip şöyle devam ediyor : 

«Papanın hilafetinin sahte sözlerle olduğunda bütün 
bu mezkur fırkalar birleşmişlerdir. Yalanları için tafsilatlı 
kitaplar yazmışlardır. Yıkılması yakındır, diye beklemek
tedirler. Bunu yaparken Hz. İsa'nın şu sözlerine dayan
maktadırlar : 

«İsa defalarca havarilere şöyle haber verdi ki : «Be
nim risaletimin arkasından, hilafetimi iddia eden nice ya
lnncılar meydana Ç'lkacaktır. Dünya malı için kafir ola-
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caklardır. Sayısız kimseleri kendilerine tabi kılsalar ge
rektir. Uyanık bulunun, onlara itimadetmeyin : 

«Bu kelamın Hz. İsa'nın sözü olduğu açıktır. Hala 
İkinci Kitabın onüçüncü suresinde yazılıdır. O dinsiz pa
pa, kendisine aidolduğunu anlıyarak bu cüz'ü çıkarmıştır. 

İbrahim Müteferrika, daha sonra Tevrat'ta Muham
med Aleyhisselam'ın geleceğini müjdeliyen ayetlere temas 
ederek : 

Nuh'un, ümmetine dokuz yüz elli yıl dini tebliğ ettiği
ni, fakat kavmi dinlemediği için Allah'ın, gazabedip bütün 
insan cinsını mahvedeceğini Nuh'a bildirmesi üzerine 
Nuh'un Tanrıya insan zürriyetini mahvetmemesi için yal
v ardığını ve Arş Sahifesinde Tanrı'nın adına yakın gördü
ğü adın, ve O'nun ümmetinin yüzü hürmetine insan cin
sini mahvetmemesini istediğini, bu adın hürmetine Tanrı' -
nın insan cinsine acıdığını Tevrat'tan nakleder. Yine Tev
rat'tan : «Dördüncü binde İbrahim görevlendirildi. Tann 
O'na İsmail zürriyetinden Muhammed al-Mustafa Hazret
lninin geleceğini haber verdi : 

Manası : Tanrı İbrahim'e seslenerek şöyle buyurdu : 
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«Şu dağ üzerinde dur, gözünü aç, batıya ve doğuya, 
sağa ve sola bak; Tanrına şükreyle. Zira gördüğün mem
leketleri senin tohumundan gelenlere versem gerektir. 
Batıdan doğuya değin sağda ve solda bütün iklimleri ve 
lisanları senin çocuklarının hükmüne versem gerektir.» 
Bu ayetler Kitab-ı Musa'da on üçüncü surededir. Tevil 
edilen ayetlerden biri de şudur : «Ey İbrahim, duan kabul 

olundu. Büyüklüğün hakkı için sana bir çocuk veririm ki, 
onun zürriyetinden Ahir zamanda bütün mahlukatın en 
i.lstünü (olan) bir peygamber gelip ümmeti, senin el'an 
(şimdi) bulunduğun memleketi kıyamete kadar tutarlar 
ve dünya memleketlerine, göklerin kapladığı yerlere ve 
oralarda oturanlara malik olurlar. Deniz kumundan ve yıl
dızlardan çok ederim (onları) .  Ve adın, şimdiden sonra 
İbrahim olsun. (Zira Te vrat'ın rivayetine göre adı Abram 
idi. Bu ayet inince İbra:iim oldu . . . .  Süryan Dilinde Abra
h.i m  (= merhametli) demektir. Kafirler bu ayeti bir tür
lü tevile kadir olamayıp. «Mensuhtur» diye iddia ederler . . .  

Evvela Danyal'ın Kit;;,bında yazılı o1an budur ki : Suç
luları tedavi eden Peygamberlerin Sonuncusu, risaletini 
bildirmek üzere fani dünyaya şeref vermesinden sonra on 
zaman geçmesine yakın ümmeti hakkında vadolunanlar 
kemale gelip halifeleri adalet üzerine şer-i şerif ve 
tebliğ-i hilafet edip etrafa İslam Şeriati hakim olup fetih-
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ler yapsalar gerektir . . . . . . . . . . . . . . .  ». (') (') İbrahim Müteferri-
ka'nın Risak-i İslamiyyesinden özetle ve bazı kelime ve 
terkipleri sadeleştirmek suretiyle sunduğum kısımlar bu
rada bitti. 

3. Doğunun Kudsal Kitaplarında Muhammed 

Aleyhisselam'a İşareHer : 

Bu bahsi Pakistan'lı Profesör Muhammed Hamidul
kı.h'ın 1962 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte
sinde verdiği Tefsir Derslerinden birinde tuttuğum birkaç 
satırlık notu da kaydederek bitirmek istiyorum. Muhte
r0m Profesör, söylediği sözlerin kaynaklarını ve geçtiği 
yerleri bizlere gösteriyordu, diyordu ki : 

Zerdüşt'ün getirdiği kudsal kitap Zend-Avesta'da ay
nen şöyle deniyor : «Övgülere müstağrak» ve «herkes için 
rahmet» isminde bir put kırıcı gelecek.» 

Hz. Peygamber'in ismi Muhammed (çok övülmüş) , 
sıfatı da Rahmeten li'l-alemin (herkese rahmet) dir. 

Brahmanizmde, Allah'ın yer yuzune insan şeklin
de ineceğine inanılır. Bunların kutsal kitaplardan müte
şekkil bir külliyatı vardır. Bu kitaplara PUPRANA denir. 
Harfiyyen manası «Eski 'Yazılar» demektir. Kur'an-ı Ke
rim, Şuara Suresi'nin 196 ncı ayetinde bu kitaba işaret 
etmiştir : «Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbının indir
mesidir. Uyarıcılardan olasın diye onu senin kalbine Ru
hu'l-Emin, ap açık bir Arapça ile indirdi. O, Zuburu'l-Ev
velin (Eski Yazılar) da da vardır.» İşte Kur'an-ı Kerim'in 
de açıkça işaret ettiği bu PURANA'ya göre Allah yer yü-
\ 1 )  Gerçekten Hicretin Onuncu yılında Mekke fetholundu. On 

sene süren Hz. Ömer devrinde Doğuda İran fetlıolunmuş. 
Batıda Kuzey Afrika'nın büyük bir kısmı İslam ülkesine ka
tılmıştı. 

( 2 )  İbrahim Müteferrika, Risale-i İslamiyye, (yazma) İstan
bul, Es' ad Efendi Kütüphanesi, ı 187 numarada. 
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züne on defa inecektir. Son defa bfr savaşçı (muharip) 
şeklinde zuhur edecek, babası «Allah'ın kulu (Abdullah) » 
edında bir erkek, annesi «Güvene layik (Amine) » adında 
bir kadın olacaktır. 

Yine Hindistan'da Brehmenlerin kudsal kitabı olan 
VEDA'lara göre bu muharib, kumlar diyarında doğacak, 
sonra vatanını terk edip kuzeydeki bir yere iltica edecek
tir. Göğe değecek bir arabası olacaktır. Bu zat, deve sa
hibi bir hakim (hikmetli kişi) olarak, yapacağı iki büyük 
savaşın birincisinde :100, ikincisinde 1()000 askeri buluna
caktır. 

Peygamberimiz, kumlar diyarı olan Mekke'de doğ
muş, peygamberliğin ortalarında Medine'ye kendisiyle 300, 

son savaşı Mekke'nin :Fethinde 10,000 askeri bulunmuş
tur. Göğe değen arabas r da şüphesiz yaptığı Mi'racın ifa
desidir. 

İşte görülüyor ki, bütün semavi kitaplar, Fahr-i Ka
inat Efendimiz'in geleceğini açıkça ifade etmişlerdir. O'
nun son peygamber, Peygamberlerin zübdesi olduğunda 
zerre kadar şüphe yokbr. Adem'den beri her peygamber, 
Allah'ın bir sıfatında fani olmuş iken O, ferdaniyyet ma
kamına ulaşmış, Allah'ın doğrudan doğruya zatında fani 
o;muştur. O'nun içindir ki, O'na Ruhu'l-Hakk deniliyor. 
Salat ve selam O'na 'razim ve tekrim Ashabına . . .  

«İnnad'dina 'indallahi'l-islam. = Şüphesiz Allah in
dinde din, ancak İslamdır. (Al-i İmran : 19) .» 

Şimdiye kadar Hıristiyan alimi iken islamı inceledik
ten sonra onu seçen çok kimse vardır. Yukarıda işaret edi
lenler de bunlar aras mdadır. Ama müsliimanlığı iyi bilen 
bir islam aliminin, Hıristiyanlığı inceledikten sonra Hı
ristiyan olduğu asla görülmemiştir. Demek ki ilmi ince
leme de İslam'ın üstünlüğüne götürüyor insanı. 
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MÜNAFIKLAR 

A - MÜNAFIKLAHIN DURUMU 

RESULULLAH'a cephe .alan, İslama tuzak kuran bir 
zümre daha vardı ki, bunlar çok tehlikeli kimselerdi. Zira 
bunların yüzleri dost, özleri düşman idi. Bunlar münafık
lardı. Zahirde müslüman görünüyorlardı. İçten imansız 
idiler. Türlü hileli sözlerle öz müslümanları da yolların
C:c.n çevirmeğe, İslamı yı kmağa, inanmış kalbl.ere şüphe at
mağa gayret ediyorlardı. Aynı zamanda Yahudilerle de iş 
birliği yapıyorlardı. Reisleri Abdullah bn. Übeyy ibn. Se
lfü idi. Bu adam, içten peygamberin azılı düşmanı idi. Se
bebi : Resulullah Medine'ye gelmezden önce Evs ve Haz
rec kabileleri .anlaşıp onu başkan seçmeğe karar vermiş
lETdi. Hemen hemen taç giyecekti. Fak.at Allah'ın Resulü 
gdince onun reisliği suya düştü. İşte bundan ötürü bu 
adamın içini haset kaplamıştı. Yüzden dost görünüyor 
ama arkadan türlü en trikalara baş vuruyordu. Kur'an ise 
onların entrikalarını, hilelerini, hasılı bütün içlerini açığa 
çıkarıyordu 
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G : --.J 3�l.,_9 /�� \  Y; 0y�U:>_, � �� � .:!Jı l  
«İnsanlardan bazıları cfa var ki, «Allah'a ve Ahiret günü.ne 

inandık.» derler ama ina nmış değillerdir. AUah'ı ve mü
minleri aldatmağa çahşıdar; ama gerçıekte kendilerini al
clutıyorlar da anlamıyorlar.» 
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«İman ede:nlerle karşılaştıkları zaman «İnandık.» derler, 

şr,·ytanlariyle yalnız kaldıkları zaman «Biz, sizinle h�rabe

riz; biz ancak (onlarla) alay ediyoruz.» derler.» (al-Ba-
kara 8,9, 14) 

Bir gün Abdullah ibnu Übeyy ve arkadaşları, sahabe
den bir topluluğa rastladılar. Abdullah yanındakilere 
«Bakınız, bu sefihleri sizden nasıl defedeceğim '? » dedi. 
Ebubekir'in elini tutup «Merhaba sıddik, Teym Oğulla
rının seyyidi, İslamın şeyhi, Gar'da Resulullah'ın ikincisi, 
malını ve canını Resulullah'ın uğrunda feda eden !»  dedi. 
Sonra Ömer'in elinden tuttu : «Merhaba Adiyy Oğullarının 
seyyidi, faruk, dinine kavi, nefsini ve malını Resulullah'ın 
uğruna fedıa eden ! »  dedi. Sonra Ali (R.A.) in elinden tuta
rak «Merhaba Resulullah'ın amcası oğlu, damadt, Resu
lullah'tan başka bütün Haşim Oğullarının seyyidi!» dedi. (' ) 
Bu ayet onun bu münafıklığı üzerine nazil oldu. 

«Allah da alay eder ve azgmhklarında bocalayıp du

rurken onları hallerinde bırakır. Bunlar· öyle kimselerdir 

ki, hidayet bedeline dalaleti satın almışlardır. Tiıcaretlıeri 

kar etmemiştir·. Yolİarını bulmuş da değiJl.erdir. Bunlar 
şuna benzer ki : Bir ateş yakmak istedi, vaktaki ateş, çev

resindekHeı·i aydınlattı, tam o sırada Allah nurlannı gi

derdi. Kendilerini zulmetler içinde bıraktı. Artık görmez

ler. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördiirlıer artık bunlar gör

mezler. Yahut g-Okten boş.anan bir yağmur hali gibidir 

ki, onda karanlıklar var, bir gürleme, bir şimşek var. Yıl

dırımlardan ölüm korkusiyle parmaklarını kulaklarına tı

lcıyol'lar. Ve Allah kafiri.eri kuşatmıştır. Şimşek nerede ise 

gözlerini kapıverecek. Önlerini aydınlattı mı ışığmda yü

rüyorlar, karanlık üzerleırine çöktü mü dikilip kalıyorlar. 

C l )  Kadi , c. 1 ,  s. 34. 
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Allah dilemiş olsaydı .elbet işitmelerini, görmelerini de 

ahverirdi. Şüph� yok ki, Allah her şeye kadirdir.» (al-Ba
bra : 15 - 20) .  

Uhud Savaşı (IV /626) nda Resulullah ashabiyle şeh
rm dışına mı çıkılıp savaşılması veya şehrin içinden mi 

müdafaa edilmesi konusunda istişare buyurdu. Çoğunlu
gu teşkil eden genç ve tecrübesiz mü'minler dışarı çık
r.ıak, şehidolmak istiyorlardı. Resulullah içeriden müda

ttaya tarıaftardı. Ashabın yaşlıları, Abdullah ibnu Übey 
dP bu fikirde idiler. Abdullah, şimdiye kadar yapmış ol

dukları muharebelerde ne kadar şehrin içinde kalıp mü
dafaa yapmışlarsa galip gelmiş olduklar:nı ne kadar şeh
rin dışına çıkmışlarsa yenilmiş bulunduklarını söylemiş, 
şc:hrin içinden müdafaa edilmesini istemişti. Ama Resul-i 

Ekrem gençlerin ve ço,ğunluğun sözünü kırmak istemedi. 

Şehrin dışına çıkmağa karar verdi. 

Münafıkların reisi Abdullah, sözünün dinlenmediğine 

kızarak yolda üçyüz kişi kadar olan adamlarını İslam or
dusundan çekip müslümanları müşkil durumda bıraktı. 

Böylece hiyanetihi gös terdi. Müslümanlara şantaj yaptı. 
Fakat adamlarından b irkaç kişi de geri dönmeğe fırsat 
bulamamıştı. Savaşt a Müslümanlar galip geleceklerdi, 

ama Resul'ün Uhud gediğine yerleştirmiş olduğu okçula
rın, Resul'ün yerlerinden ayrılmamaları hususunda ver

diği sıkı emri dinlemeyip ganimet peşine koşmaları yü
zünden savaş talii, müslümanların aleyhine döndü. Bu 
münafıklar evvela s�:vindiler «Artık Muhammed perişan 

oldu» dediler. Ama sonra kendi canlarından da korktuk
ları için telaşa düştüler. Diyorlardı ki «Muhammed'in 
dediği doğru olsa, getirdiği din hak olsaydı, biz burada 
oldürülmezdik . . .  », «Mu:1ammed bizim sözümüzü dinlesey
d i ,  böyle olmazdı.» Şu ayet-i celile buna işaret etmekte

d ir 
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«Onlardan birtakımı da kendi dertlerine düşmüşlerdi. 
Haksız yere Allah hakkında cahiliyye devrinde olduğu gibi 
zan besliyorlar» Bu işte.n bize bir şey var mı ? diyorlardı. 
De ki : «Doğrusu işin h.epsi Allah'ındır.» Sana açm.adıkla
rmı içlerinde giz1iyorlar : «Bu işten bize bir şey olsaydı bu
rada öldürülmezdik.» diyorlar. De ki : «Evlerinizde de ol
saydınız, haklarında ölüm yazİiı olanlar, devrilecekleri 
yere varırlardı ... » (Al-i İmran 154) . 

«Ey inananlar, küfredenler ve savaşa giden kardeşleri 
ltakkında onlar yanımızda olsalardı, ölmezler ve öldü
rülmezlerdi.» diyenler gibi olmayın ki, Allah onların kalb
lerine hasret koysun. Allah öldürür ve diriltir. Allah yap
tıklarınızı görür. Allah yolunda öldürülür V·eya ölürseniz 
elbette Allah'tan mağfiret ve rahmet var ki O, onların 
y1ğdıklarından hayırlıdır.» (Al-i İmran 156 - 157) . ( ' )  

İbn-i Abbas'tan rivayet edildiğine göre bir münafık 

bir Yahudi çekişmişti, Yahudi, aralarındaki davayı hall 

için Psygamber Aleyhisselaın'a baş vurmak, münafık da 

rüşvete düşkün olan Ka'b İbnu Eşrefe gitmek istiyordu. 
Zira Yahudi haklı idi. Peygamber'e gitseler O, Y.ab udi le

hine hüküm verecekti. Nihayet Allah'ın Resulüne geldiler. 
Hz. Peygamber Yahudi lehine hüküm verdi. Münafık, bu 
hükme razı olmadı, Ömer'e gidelim, dedi. Ömer'e vardı
lar. Yahudi Ömer'e : 

- Resulullah'a gittik; O benim lehime hüküm verdi 
ama, bu ona razı olmadı, «Ômer'e gidelim.» dedi, diye me

sc leyi anlattı. 
Ömer münafıka sordu 
- Öyle mi ? 
- Evet. 
- Durun, geliyorum. 

< ı )  İbn-i Hişam, c. ı, s. 552 ; Taberi, Cami'ül-Beyan. c .  4, s. 
89 - 90. 
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İçeri girip kılıcın t kuşanarak çıktı ve münafıkın boy
r; unu vurdu «Allah'ın ve Resulünün hükmüne razı olmı
ynna hükmüm budur.» dedi 

Münafıkın ailesi Hazret-i Peygamber'e müracıaat etti
ler. Peygamber Aleyhisselam Ömer'den böyle olup olmadı
ğını sordu. Ömer de «Hükmünüzü reddetti, ya Resulal

lah.» diye cevap verdi. Cebrail gelip «Ömer Faruktur, hak 
ile batılı ayırdı . >) Buyurdu. Bundan sonra Ömer, Faruk 
ismini aldı. Şu ayet bu olay üzerine indi 

<'Hem s.ana indirilene, hem de senden evvel indirilene inan
dıkları zanneden kimseleri görmüyor musun ? tağuta 
(o azgın şeytana) muıhakeme olmak istiyorlar. Oysa on
lar onu inkar etmekle '�mredilmişlerdi. O şeytan da on
lurı uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor.» (an-Nisa' 60) (') 

Yukarıda bu ayetin sebeb-i nüzulü olarak kaydettiği
miz rivayet doğru görün memektedir. Daha doğru bir ri
vayete göre Münafıklardan Cilas, Muattip, Rafi' ve Bişr; 

bir müslümanla aralarındaki davayı haUetmek için Resu
lullah'a değil de bir katine baş vurmak istemeleri üzeri

ne bu ayet inmiştir. (2) Bu rivayet daha doğru görünmekte
dir. Çünkü tefsirde ulemanın önderi olan Abu Cafer Ta
bari, birinci rivayeti almamıştır. İkinci rivayeti birkaç 
varyantiyle kaydetmiştir. Tanrı sözünün devamından da 

( 1 )  Kadi, c. 1 ,  s. 283 ; keza bak H.Y. Hak Dini Kur'an Dili, c. 2 ,  
s. 1822 - 3. 

<2)  İbn-i Hişam, Sirat'ün l\"ebi, c . ı ,  s. 526 ; Taberi Camiu'l-Beyil.n , 
c. 5. s. 90 - 92 . 
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bunun doğruluğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki Hz. Ömer'in 
hc·men bir sinirlenme ile bir adamın başını uçuracağını 

havsala kabul etmemektedir. Kur'an münafıkları &.nlatma
ğa devamla diyor ki 

«OnJara : «Allah'ın indirdiğjııe ve Peygambere geliniz.» 
denilse münafıkları görürsün ki büsbütün senden uzakla
şırlar. Elleriyle işlediklerin (hata) den dolayı başlarına 
bir felaket gıelince n asıl ? Allah'a yemin ederek «İyilik et
rnek ve uzlaştırmaktan başka bir şey yapmadık.» diye sa
na geldiler. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalb
lPrinde olanı bilir; onlara yüz verme, öğüt ver ve ruhlarına 
tesir .edıecek beliğ söz söyle. Biz, her peygamberi, ancak 
AHah'm iz.niyle itaat olunması için gönderdik. Halbuki on
lar kendilerine yazık ettikleri zaman sana gelip Allah'tan 
bağışlanmak dileseler ve peygamber de onlar içiı:ı mağfi
ret dileseydi elbette Allah'ı, daima tevbeleri kabul eden 
ve rahmet eden bulurlardı. Hayır, Rabbın için (ya Mu
h ammed) aralarında çıkan çatallanmış, çekişmeli işlerde 
seni hakeriı tayin edip, sonra senin verdiğin hükümden 
de içlerinde bir sıkıntı duymayıp ve kendilerini tamamen 
sana vermedikçe inanmış olmazlar.» (an-Nisa' 60 - 65) . 

B - UHUD MUSİBETİ- ALLAH'IN İZNİYLE VE 
BİR HİKMET ALT,INDA OLMUŞTUR 

,/ " ' � ,....,.r"' / \ o ,.,...... .,,.-- c / c .� _.. 

� ��\ H---' :Uı \ � � )f ;ı L4LiJ \�o:i ·� l_;\ � 
«İki toplumun karşılaştığı gün başınıza gelen, AUah'ın iz
niyledir. Bu, inananları v-e münafıkları bilmesi (belirtme

si ) içindir. J{i onlara (münafıklık edenlere) «Gelin, Allah 
yolunda savaşın veya savunun.» denildi de «Savaşmayı 
bilsek, arkanızdan gelirdik.» dediler. O gün onlar, iman
dan çok küfre yakındılar. Kalblerinde olmıya:m ağızla-

438 



riyle söylüyorlar. AH.ah, onların gizledikforini daha iyi bi
lir. Onlar ki oturdular ve kardeşleri için : «Bize uysalardı 
öldüriilmezlerdi ... » d:edil,er. De ki : «Ü halde, doğru iseniz, 
olümü kendinizd,en savm.» (Al-i İmran 166 - 168) . 

Bu suretl,e mü'minler ve münafıklar anlaşılmış, Re
sulullah (S.A.V.) in sözünün dinlenmemesinin neye mün
cer olacıağı açık bir şekilde gösterilmiş, kumandanının sö

züne mutlaka itaat gerektiği, acı bir şekilde ihtar edilmiş, 
ve en tehlik.eli anlarda, vaziyyetlerde bile Allah'ın İslam 
Dinini mahvolmaktan korumakta ol duğu meydana çık

mıştır. 

C - ŞEHADET MEVKİİ 

Harbden kaçmak, insanı ölümden kurtarmaz. Çünkü 

öl ümün sebepleri çoktur. Savaş ölüme, oturmak kurtulu

şa sebebolabildiği gibi hazan bunun aksi de olmaktadır. 
Hem insan nasıl olsa bir gün ölüverecektir. Ölümün pen
çesind,en kim kurtulab:ilir ? 
«Nerede olsamz,. sağfam kaleler içinde bulu.nsanız bile 
ölüm size yeticektir . .. » (an-Nisa' 78) . 
«De ki : «Eğ,er ölümden yahut öldürülmekten kaçıyorsa
nız, bilin ki kaçmak osize faide vermiyecektir. Kaçsanız 
bile az bir zamanda.n fazla yaşıyamazsınız.» d,e ki : «Allah 
size bir kötülük dil-ese veya bir rahmet istese, sizi O'ndan 
kim koruyabilir ?» Allah'tan başka kendilerine bir dost 
v'e bir yardımcı buiamazlar.» (al-Ahzap 16 - 17) . 

«Her ne denlfı ya�ıar is,e bir kişi; Akibet ölmekdürür 

anın işi.» 
İnsan nasıl olsa bir gün ölüm şerbetini içeceğine gö

re, zillet içerisinde yaşamaktan ise şerefle ölmeği tercih 
etmelidir. İnsan bir gaye için yaşar. Gayesiz, idealsiz in

sanın, düşünceden mahrum canlılarla ne farkı vardır ? 
G aye sahibi, ideali uğ:�una canını seve seve vermesini bilir. 
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Müslümanların gayesi, Allah'ın emirlerine uymak, İs
lam Dinini yerleştirip yaymak, cihanı küfür ve cehalet ba
taklığından kurtarıp selamete, nura ulaştırmak, cemiy
yetleri adalet, ve hakkaniyyet içinde sulh ve saadetle ya
şatmaktır. İşte bu yüksek ideali gerçekleştirmek için seve 
seve ölüme atılan mü'minler ölmezler, kalblerde yaşarlar, 
mefkureleşirler, hürmetle anılırlar. Ve ebedi bir saadete 
ulaşırlar. Allah Taalfı, şimdi onların ahiretteki yerlerini 
belirterek diyor ki 

«Allah yolunda öldürülenleri ölüdürler zannetme, onlar 
diridirler, Rablannıın katında rızıklanmaktadırlar. Allah'
m k1ereminden kendilıerine bahşettiği (nimetler) ile sevi
nip, arkalarından kendilerine yetişemiyen mücahidlere 
d e : «Onlara bir korku yoktur, onlar da üzülmiyecekler
dir.» diye müjde verilmesini isterler. Allah'ın bir nimeti
ni, bir de keremi.ni ve Allalı'ın mü'minlerin sevabını zayi 
etmiyeceğini müjdelerler.» (Ali İmran 169 - 171 ) .  

İnsan, görünür bir heykelden ibaret değildir. Zatiyle 
düşünen, anlıyan, bedenin yok olmasiyle yok olmıyan bir 
cevherdir. İnsanın idraki, acı ve tatlıları duyması, bede
ne b.ağlı değildir. İbnu Abbas (Radiyallahu Anhuma) dan 
rivayet edilen bir Hadiste Allah'ın Resulü şöyle buyur
muştur : «Uhud'da kardeşleriniz şehit düşünce Allah Ta
il.la onların ruhlarını yeşil kuşların içine (şekline) koydu. 
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Cennetin nehirlerine gid.er, meyvelerinden yer ve Arş-ı 
A'Ian) ın gölgesind,e asılı bulunan kandillere çıkarlar, is
tirahat ederler. Yediklerinin ve içtiklerinin hoşluğunu, 
uyudukları yerin güzelliğini ve letafetini tadınca «Keşki 
A llah'ın bize neler lütfettiğini kardeşl.erimiz bilselerdi de 
savaştan çekinmeselerdi .» dediler. Allah Taaıa da «Ta
rafanızdan ben, onlara bunu duyururum.» buyurdu ve bu 
ayetleri indirdi .»  (') 

Tirmizi, Hakim ve diğerlerinin rivayet ettikleri Ha
dis «Cabir (Allah ondan razı olsun) dedi ki Resulullah 
(Allah O'nıa salat ve ;-;elam etsin) bana rast geldi : «Ey Ca
bir seni üzgün görüyorum, niçin ?» dedi, «Ya ResulaU.ah, 
dedim, babam şehid oldu, geriye çoluk çocuk ve borç bı
rnktı .»  Buyurdu ki <<Allah Tıaala babanı ne şekilde kabul 
etti, sana müjdeliyeyim mi ?»  «Evet, dedim.» Buyurdu ki 
«Allah Taaıa hiç kimseye perde arkasından başka bir şe
kilde konuşmıamıştı. Babanı ise diriltti de yüzüne karşı 
(perdesiz) söyledi «Ey kulum, dil.e benden, vereyim sa
na.» o da «Ya Rab, bana hayat ver, ikinci defa senin yo
lunda öldürüleyim. » dedi. Allah Taala : «Onlar benden bir 
daha dönmiyecekler sözü geçmiştir. (Bu hüküm değiş
nı ez. ) » buyurdu. O da «Ya Rab, gerid,e kıalanlara du
yur.» dedi. Allah da bu ayeti indirdi. (2) 

Yine Allah'ın El•;isi (S.A.) Uhud gününde şehidleri 
görünce gözleri nümlenerek şöyle buyurmuştur «Ben, 
bunlara şahidim ki Allah uğrunda yaralanan her yaralıyı 
Allah kıyam.et günür de yarası kanıyarak diriltip haşrede
cektir. Renk kan rengi, koku, misk kokusudur. İçlerinde 
Kur'an'ı en çok bileni arkadaşlarınızın önüne koyunuz ve 

Ol Taberi, Cami'ül-Beyan, c. 4, s. 106 ,  Kadi c. ı .  s .  244. 

(2) Hamdi Yazır, H .D K.D. c .  2 .  s .  1228 - 30. 
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onları şehid düştükleri yere defnediniz.» ( ' )  ve şöyle diyor 
«Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki dünyadan 
ayrılan hiçbir mü'min, dünya ve onun içinde bulunan her 
şey kendisinin olsa da yine gündüzün bir saatinde bile 
dünyaya dönmek istemez: Ancak şehid müstesnadır. Zira 
rı. tekrar dünyaya gönderilmek ister ki Allah yolunda yine 
savaşsın da tekrar öldürülsün.,> (2) 

D -- HENDEK HARBİNDE MUCİZELER VE 
MÜNAFIKLARIN SİNSİ DA VRANIŞLART 

Arap kabileleri İ.slamı yok etmek maksadiyle birleş
ti l er. 10,000 kişi kadar olmuşlardı. Medine'ye doğru ilerli
yorlardı. Resul-i Ekrem ashabiyle müşavereden sonra Me
dine önünde bir müdafaa hendeği kazdırmağ.a karar verdi. 
Hendek kazılırken kendisi de bizzat çalışıyor, ve Muhaci
rin ve ansara şöyle dua ediyordu 

«Allahumma lahayra illa hayra'l-ahirıati fabi'triki'l
ansara wa'l-muhacarata. = Allahım, Ahiret hayrından 
bışka hay:r yoktur. Ansar ve muhacirleri mübarek eyle.»  
Selman, Huzeyfe, Nu'man ibnu Mukrin, Amr ibnu Avf ve 
ansardan altı kişi çalışırlarken bir kaya çıkmış, külünk 
kıramayıp parçalanmıştı. Resulullah geldi, külüngü aldı, 
br vurdu, taştan gecenin karanlığında parlayan lamba gi
bi bir ışık çıktı. Bu ışık Medine'yi aydınlattı. İkinci ve 
üçüncü vuruşlarında da aynı ışıklar (kıvılcımlar) çık
mıştı. Taş parçalandı. Resulullah, çıkan ışıkları şöyle izah 
etti «Birinci Hire'yi v,e Kisra'nın köşklerini gö13terdi. 
Cebrail gelip bana ümmetimin orıaları alacağını :1aber 
verdi. İkincisi, Şıam'ın ve Rum'un (Bizans'ın) kırmızı sa
raylarını gösterdi. Cebrail haber verdi ki ümmetim onları 

( 1 )  İbn-i Hişam, Sirat'ün-Nebi, c. 2, s. 98. 
(2) Buhari ; Keza bak at-tac , c .  4, s. 338.  
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alacak. Üçüncüsü de Yemen'de San'a köşklerini gösterdi. 
Cebrail haber verdi ki ümmetim onları alacak. Müjde !» .  

Kabileler gelip kuşatma bütün şiddetiyle devam eder
ken mü'minler : «Haza ma-wa'adana'llahu wa rasuluhu. = 
Bu, Allah'ın ve ResaHinü.n bize vadettiklerinin gerçek
ll'şeceği gündür.» dediler. Münafıklar ise «Muhammed 
size, Hire köşkleri nL Kisra'nın saraylarını vadediyor. Oy
s'-ı. siz, korkunuzdan hendek kazıyorsunuz» dediler. (1) Şu 
ayet indi «Münafıklar ve kalMerinde hastalık olanlar : 
«Allah ve Resulü bize aldatmadan başka bir şey vadetmi
yor.» diyordu.» (al-Ahzab 12) . 

Bu şehirler Hz. Ömer ve Hz. Osman (R. Anhüma) za
manlarında fethedilince Ebu Hüreyre şöyle demişti «-
F'ethettiğiniz ve kıy::ı.m.ete kadar feth edeceğiniz şehirlerin 
anahtarları daha önce Muhammed'e verilmişti .» (') 

Kazı işlerinde münafıklardan bir grup ağır hareket 
ediyor, kendilerini çalışmaktan yorgun, halsiz düşmüş gi
bi gösteriyorlard� . Ve Allah'ın Resulünden izin almadan 
gizlic,e evlerine s tvışıyorlardı. Fakat mü'minler ihtiyaçları 
olduğu zaman Pf'ygıamber'den izin almadıkça ayrılmazlar, 
izin aldıktan sonra evlerine gider, işlerini görüp gelirlerdi. 
işte şu ayetler bu iki gurubun durumunu tasvir ediyor : 

<(Mü'mi.nler onlardır ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. 
AHah'ın Elçisi ile heraber toplumsal bir iş gi:irmekte ise
ler, O'ından izin almadıkça gitmezler. İşte onlar, Allah'a 
\'C Resulüne inanmaktadırlar. Bazı işleri için senden izin 
isterlerse onlardan dilediğine izin ver ve onlar için Al
lah'tan mağfiret dile. Şiiphesiz, Allah Gafur ve Rahimdir. 
Resul'ün çağırmas:onı birbirinizi çağırmak gibi t.�lakki et-

(l ı Taberi. Tarih'ül -Umem'i wal'Mulük, c .  2 ,  s .  2 :rn .  
\ ::'. )  Taberi, Tarih 'ül -Umem'i \.rnl 'Muliik, c .  2.  s .  224. 
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ıneyınız. Sizden gizlice sıvışanlan Allah bilir. O'nu.n emri
ne aykırı gid.enler, kendilerine bir fitne erişmekten, yahut 
Laşlanna bir felaket gelmesinden sakmsınlar.» (an-Nur 
62 - 63) . 

Cenab-ı Hak Hendek Savaşı (5/627) nda Müslümanla
rın ve Münafıkların tutumlarını ve Allah'ın müslümanla
r;., olıan llituflarını şöyle özetliyor 

«Ey iına:ıı ed·enler, Allah'ın size olan nimetini anın : O za
man ki üzerinize ordular gelmişti de Üzerlerine bir rüz
gar ve görmediğiniz ordular göndermiştik. Ve Allah ne 
yaptığınızı görüyordu. Onlar hem üstünüzden, hem aşağı 
tarafınızdan gelmişlerdi. O zaman gö.zler kaymış, yür,ek
lcr gırtlaklara dayanmıştı ve Allah'a türlü tiirlü zanlarda 
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bulunuyordunuz. İ:şte burada mü'minler sınanım§ ve şid
detli bir şekilde sııırsılmışlardı. Münafıklar ve kalblerinde 
hastalık olanlar da : «Allah ve Resulü bize bir 'aldatmadan 
başka bir şey va'd�tmedi» diyordu. Ve o zaman bunlardan 
bir bölüm de : «Ey Yesrib halkı .artık sizin için durak 
yok, hemen dönün» diyorlardı. Yinıe onlardan bir kısım 
da  peygamber'deın izin istiyor, «Cidden evlerimiz açıktır 
(Bakacak kimsemiz yoktur) diyorlardı . Halbuki açık de
ğildi. Sırf kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların bir taraf
larından Üzerlerine girilse de sonra kendilerinden fitne
istenilse, derhal on u yapacaklardı, onunla da pek az du
racaklardı. Halbuki ö:nceden Allah'a : «Geriye dönmiyecek
ler» diye söz vermişlerdi. Allah'ın ahdi ise sorumludur .. » 
(al-Ahzab 9 - 15) .  

E - �  ABDULLAH BN. ÜBEYY BN. SELÜL'ÜN 
BENU N ADİR'E HABER GÖNDERMESİ 

Abdullah ibnu Übeyy ibni Selı:ll Nadir Oğullarının 
antlısı idi. Nadir Oğulları, Yahudileri ResuluUah ve or
dusu tarafından muhasara edildiği zaman Abdullah ve di
ğEr münafık olan ada mları, Benu Nadir'e gizlice haber sal
dılar «Eğer sebat ederseniz sizinle baraberiz. Size yardım 
edec,eğiz. Siz çıkarı lırsanız biz de sizinle beraber çıkarıla
cağız, siz öldürülürseniz biz de sizinle b.eraber öldürüle
ceğiz. Sizi asla yalnız bırakmayız. Sakın teslim olmayınız .»  
İlahi vahiy onların bcı gizlisini açığa vuruyor (' ) 

«Şu münafıklık yapanları görmüyor musun ? Küfreden 
kardeşlerine : «Siz çıJrnrılırsanız biz de sizinle beraber çı
karız; ölc\ iirülürserıiz size yardım ederh.» diyorlar. A1lah 
şahittir ki münafıklar yalancıdırlar. Celalim hakkı için 

( 1 )  İbn-i Hişam, Sirnt"ün-Nebi c. ı .  s. 527 Kadi Beydavi c. 2 .  
s .  5 1 1 .  
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eğer çıkarılsalar onlarla beraber çıkmazlar v'e eğer öldü
ı·ülselıer onlara yardım etmezler; etseler hile elbette ge
risin goeriye dönerler, sonra da yardım edilmezler. Her 
halde onların yüreklerinde sizin korkunuz, Allah'ınkinden 
çok (Onlar Allah'tan çok sizden korkmaktıalar) dil". (ki bu 
şekilde sizden gizli haber gönderip iki yüzlülük ediyorlar 
da Allah'ın her şeyi bildiğini düşünmüyorlar. )  Bu, onla
rın anlayışsı z bir kavim olmalar1'11dandır.» (al-Haşr 
11 - 13) 

F - MÜNAFIKLARIN KARAKTERİ 

«Mii..nafıklara, kendileri11·e acıtıcı bir azap olduğunu 
müjd,ele, Onlar mü'minl.eri bnakıp da kafirleri dos t edi
ınider; onların tarafından bir kudret ıni arıyorlar ? Doğ
rusu kudret tamamen Allah'ın'd:r. O, size kitap'ta «Allah' -
ın ayetlerinin inkar edildiğini ve alaya alındığını işit
tiğinizde, başka bir söze geçmedikçe onlarla bir arada 
oturmayın, yoksa siz d.e onlar gibi olursunuz.» diye in
dirdi. Doğrusu Allah münafıkları v:e kafirlerin hepsini Ce
h ennemde toplıyacaktır. Sizi gözliyenler, Allah'tan size bir 
zafer gelirse : «Biz de sizinle beraber değil miydik - ;� der
ler; eğer kafirlere bir pay çıkarsa, onlara : «Biz size üs
tünlük sağhyarak sizi mü'minlerdıen korumadık mı ?:» der
ler. Allah kıyamet günü aranızda hüküm verir. Allah in
karcılara, i.naınanlar aleyhinde asla fırsat vermiyecektir. 
Doğrusu münafıklar AUah'ı aldatmağ.a çalışırlar, oysa O, 
onlara aldatınamn ne olduğunu gösterecektir. Onlar na
maza tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yapar
lar, ne onlarla, ne de bunlarla, ikisi arasında bocalıyarak 
Allah'ı pek an.arlar. AUah'ın saptırdığı kimseye yol bula
mıy.acaksın. Ey insanlar - Mü'ıninl�ri bırakıp kafirleri dost 
edinmeyin. Allah'm, aleyhinize apaçık bir ferman verme
sini mi istiyorsunuz ? Doğrusu münafıklar, Cehennemin en 
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alt tabakasmdadırlar. Onlara yardımcı bulamıyacaksın. 
Ancak tevbe edenler, nefislerini ıslah .edenler, Allah'ın ki
tabına sarılanlar ve dinlerine Allah için candan bağlanan
lar müstesnadır. Onlar inananlarla beraberdirler. Allah 
mii'minl·ere büyük ecir verecektir.» (an-Nisa' 1 38 - 146) . 

G - ABDULLAH İBNU ÜBEYY SELÜL'ÜN «DAHA 
ÜSTÜN OLAN DAHA ALÇAK OLANI 
ÇIKARACAK» DEMESİ 

Mustalik OğuUarı'nın Haris ibnıı. Dırar kumandasın
ci a Rıesulullah'a karşı sıavaşa çıkacaklarını haber alan Re
sul-i Ekrem, ordusiyle hareket etti. Sahil tarafında bulu
r:ı an Kadid nahiyE'si civarında Müreysi' adlı bir su başın
da Benu Mustalik'i bozguna uğrattı. Birçok ganimet aldı. 

Hz. Ömer'in atını süren bir ücretlisi vardı. Gifar Oğul
larından Cehcah ibnu Said. Bu Cehcah ile Avf ibnu Haz
rec Oğullarının antlısı bulunan Sinan al- Cüheni su başın
da suyu dıaha önce almak yüzünden kavga ettiler. Sinan 
al-Cüheni «Ey Ansar !» diye bağırdı. Cehcah ise «Ey mu
hacirler ! »  diye bağırıp yardım istedi: 

Abdullah ibn u Übeyy buna kızdı «Bize geldiler ba
rındılar. Vallahi biı;im asıl düşmanımız şu Kureyş artık
ları (Celabib-i Kureyş) 'dir. Onlara yemek vermeyin ki da
ğ!lsın, gitsinler. Bunlarla olan durumumuz, tıpkı şöyle 
dıyenin durumu gibidir «sammin kalbaka ya'kulka. = 
Köpeğini semizlet, 3eni yesin.» Ama Medine'ye dönersek 
aziz olan, zelil olanı çıkaracaktır.)> dedi. Hen üz küçük bir 
çocuk bulunan Zeyd. ibnu Erkıam, orada bulunuyordu, bu 
sözleri Resul-i Ekrem'e söyledi. Yanında Ömer vardı 

Ömer - Ya Resulallah, dedi. emret, Ubade bn. Bişr 
bn . Wakş onu öldür:ıün. 
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Resulullah - Olur mu Ömer Muhammed arkadaşla
rını öldürüyor mu desinler ? Buyurdu. ( 1 )  

Abdullah ibnu Übeyy sonradan söylediklerini R·�sul-i 
Ekrem'in duymuş bulunduğunu anlayınca, gelip böyle bir 
ş<�y söylemediğine, çocuğun yıalan söylediğine yemin etti. 
Orada bulunanlar arasında Abdullah'tan çekinenler de 
onu müdafaa ettiler «Ya Resulallah çocuk yanılmış, ada
mın söylediğini belliyememiş ,uydurmuş olmalı.» dediler. 
Zeyd ibnu Erkam, kendisinin yalancı zannedilmesine çok 
üzülmüştü. Hz. Peygamber, orduya hareket emrini verdi. 
Yalnız yürüdüğü bir sırada Üseyd ibnu Hudayr : 

- Ya Resulallah, bu saatte hareket etmek, adetiniz 
değildi, dedi. 

- Arkadaşının söylediklerini duymadın mı ? 
- Hangi arkadaş ya Resulallah ? 
- Abdullah ibnu Übeyy. 
- Ne demiş ? 
- Demiş ki Medine'ye dönerse ·aziz olan zelil olanı 

çıkaracak. 
- Sen istersen onu çıkarırsın ya Resulallah. Vallahi 

zelil odur, aziz sensin. Ama ya Resulallah, bu adamı hoş 
gör, Allah seni Medine'ye getirttiği sırada kavmi onu kıral 
yapmak için taç giydirme hazırlıkları yapıyorlardı. Şimdi 
o. seni kendisinden mülkünü almış görüyor. 

Resulullah ordusunu bir gün bir gece yürüttü. Ertesi 
gün, güneş iyice kızınca ordusunu kondurdu ki ( herkes 
kendi yorgunluğuyla uğraşıp) dünkü sözlerle meş
gul olmasın ve bir huzursuzluk çıkmasın. Gerçekten iner 
iıımez herkes kendini uyumuş buldu. Sonra tekrar yürü
düler. Hicaz mıntıkasında bir su başına kondular : O suya 

; 1 )  at-tac. c .  2.  2 1 1  - 2 [ Buhfır1. Müslim, Tirmizi ] .  
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NAK'.a denilirdi. Resulullah tekrar hakaret edince müthiş 
bir fırtına çıktı. Ashabı korkuttu. Resulullah : 

«Korkmayın, buyurdu, hu, kafir ulularından birinin 
ö.ldiiğünü haber veriyor.» 

Medine'ye geldikleri sırada Rufa'.a ibnu Zeyd ibn 
Tabut'u ölmüş buldular. Bu adam Benu Kaynuka Yahudi
lerinden, münafıkların barınağı olan bir kimse idi. İşte o 
sırada Abdullah ibnu Übeyy ve onunla beraber olup onun 
gibi davranan münafıkların ahvalini beyan eden Münafi
kun (münıafıklar) Suresi nazil oldu. Suresinin nüzulünden 
sonra Resulullah Zeyd ibnu Erkam'in kulağını tutup 
«- İşte Allah bunun kulağına vefa etti» buyurdu. Ab
dullah ibnu Übeyy'in oğlu, babasının haline vakıf olunca 
gelip şayet babasının öldürülmesi icabediyorsa, bunu 
kendisinin yapmasını, bir başkası babasını öldürdüğü tak
dirde babasına olan düşkünlüğü yüzünden belki dayana
mayıp o da onu ödlürebileceğini, bu takdirde de bir ka
fir için bir mü'mini öldürüp günahkar olacağını arz ey
ledi. Ama Allah'ın Resulü, babasını öldürtmiyeceğini, ona 
rifk ile muamele edeceğini söyledi. Abdullah da bu olay
d::m sonra çok yaşamadı, hastalandı ve öldü. ( ')  

4. Münafikun Su:r.esi : 

«Ü münafıklar sana geldikleri zaman «Şahadet ederiz, ha
kikaten sen şüphesiz Allah'ın Resulüsün.» derler. Allah da 

( 1 )  Taberi, Tarih'ül-Umem'i wa'l-Mulük, c .  2, s. 261 62; İbn-1 
Hişam, c. ı ,  s. 527 
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şehadet eder ki şüphesiz sıen O'nun Resulüsün. Fakat Al
lah yine şehadet ıeder ki şüphesiz münafıklar yalancıdır
! ar. Y.eminlerini bir kalkan edinip de Allah yolundan yan 
çizmektedirler. Hakikat.en bunlar ne fena yapıyorlar. Bu, 
şundan ötürüdfü : Çünkü onlar iman ettiler, sonra inkar 
e1 tiler de kalbLeri mühürlendi, artık anlamazlar. Onları 
gördüğün zaman cisimlerini beğenirsin ve söyledikleri za
m a:n da sözlerini dinlersin. (Görünüşleri güzel, tatlı tatlı 
konuşmasını, dil dökmesini de bilirler) ama onlar sanki 
dayatılmış keresfofordir. Her sayhayı (bağırışr, s.esi) 
aleyhlednde zannederler, (korkudan ödleri patlıar, çünkü 
hain kor�aktır) Onlar düşmandır, onlardan sakm, Allah 
onları kahretsin, neı·,3de:n de çevriliyorlar ? Onlaı·a «Gelin, 
All.ah'rn Resulü, sizin için mağfiret dilesin» denildiği za
man başlarım bükerler ve görürsün ki kibir taslıyarak 
yan çiz,erl er. (Abdullah bn. Übeyy'e denildi ki «l'�y Hab
bab'ın babası, senin hakkında şiddetli ayetler indirildi 
Resulullah'a git, senin için istiğfar etsin .»  Başını büktü ve 
şöyle dedi «İman etmemi söylediniz, iman ettim; malı
n!ın zekatını vermemi söylediniz, verdim. Artık geriye 
Muhammed'e secde etmemden başka bir şey kalmadı.»)  (1) 
Onlar için istiğfar etsen de etmesen de birdir. Allah on

ları asla bağışlamaz ve Allah fasikleri doğru yola iletmez. 

Onlardır ki : «Resulullah'ın yanındakilıere yemek vermeyin 

ki dağılsınlar.» diyorlar. Halbuki göklerin ve yerin hazi

neleri Allah'ındır. Lakin münafıklar anlamazlar. Diyodar 

ki : «Medinıe'ye dönersek, a'azz (daha üstün) olan, ezeli 

(dıaha alçak) olanı çıkaracaktır.» Halbuki izzet Allah'ın ve 

Resulünün ve mü'minlıerindir. Ve lakin münafıklar bil

mezler.» (al-Münafikun : 1 - 8) . 
( 1 )  Taberi, Cami'ül-Beyan, c. 27, s. 66. Kadi, c. 2, s. 523. 
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İ - İFK OLAYI : 

Yine bu Benu Mustalik savaşında Abdullah ibnu 
Übeyy ve ona uyanlar tarafından Hz. Aişe'ye iftira atıl
mıştır. Şöyle ki : 

Resulullah sefere çıkarlarken hanımlarından birini 
beraberinde almak için kur'a atardı. Bu sefer de kur'a 
Ez. Aişe'ye isabet etmişti. O zaman örtünme ayeti nazil ol
mamıştı. Seferden dönüşte bir yerde konakladılar. Aişe 
(R.A.) bir ihtiyacı için gitti. Fakat geri dönünce Zafer 
boncuklarından bir gerdanlığını düşürdüğünü anladı ve 
onu bulmak için dönüp gitti. Arıyordu. Ordu da hareket 
€mrini almıştı. Aişe henüz küçük ve cılız bir kadın oldu
ğundan onu, hevdecinin içinde sanmışlar, ve hevdeci de
veye yüklenip haıeket etmişler. Aişe yerine döndüğü za
man ordu gitmişti. Meraklandı, orada uyuyakaldı. 

S.afvan ibnu'l--Mustalik ordunun arkasında gözcü idi. 
Geride kalan bir şey olursa onu alırdı. Derken o gelmiş, 
Hz. Aişe'yi görünce tanımış : «inna lillahi wa inna ileyhi 
raci'un. = Biz Allah içiniz ve O'na döneceğiz.» diyerek 
.A. işe'yi devesine binmeğe davet etmiş, Aişe binerken o öte_ 
ye çekilmiş, Aişe feracesine sarılıp binmiş ve Safvan da 
deveyi çekerek orduya yetişmişlerdi. Hz. Aişe'nin böyle 
geriden yabancı bir adamla gelmesini gören münafıklar, 
birbirine fısıldaşma;ta ve ona çamur atmağa başlamışlar
.dı. Diğer bazı mü'minler de bu iftiraya iştirak etmiş, Me
-dine çalkanmıştı. Halbuki sonradan araştırlınca bu ada
mın hadım olduğu meydana çıktı. Ama Resulullah çok 
üzülmüştü. Aişe'ye yüz vermiyor, hasta olmuş iken bile sa
·dece «0 nasıl ?»  diye soruyordu. Aişe, Resulullah'tan gör
düğü bir muameleye bir türlü mana veremiyor, akıl er
diremiyordu. Zira onun, söylenenlerden hiç haberi yoktu 
ve böyle bir şey aklmdan bile geçmezdi. Sonradan işin far-
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kına vardı ve izin alıp babasının evine gitti. Ağlıyor, ağ
lıyordu. Anası, babası da üzülüyorlardı. Aradan tam bir 
ay geçmiş olmasına rağmen Aişe'nin leh vey.a aleyhinde 
İlahi bir hüküm de inmemişti. 

Nihayet bir gün Resulullah Hz. Ebu Bekir'in evine 
geldi 

- Emma ba'dü (bundan sonra) ya Aişe ! Dec'.i, hal 
mühim, senden şöyle şöyle söz yetişti. Sen suçsuz isen, Al
lah muhakkak senin suçsuz olduğunu gösterir. Ama şayet 
bir günaha düştünse Allah'a tevbe et, kul tevbe edince Al
lıah Taala tevbeyi kabul eder. 

Resulullah, sözlerini bitirinci Aişe'nin göz yaşları, bo
şandı. Babasının kendi yerine Resulullah'a cevap vermesi
ni istedi. Babası cevap ve.rmedi. Anasının cevap vermesini 
istedi. Anası da cevap vermedi. Aişe dedi ki 

- Vallahi ben anladım, size bunu işitmişsiniz, hatta 
in anmışsınız. Şimdi ben siz.e <�Suçsuzum», desem inanmı
yacaksınız. Vallahi benimle size başka .bir mesel bulamı
yorum, ancak Yusuf'un babası o salih kulun dediği gibi : 

(Yusuf : 18) derim. 
«Güzel bir sabır, dediklerinize göre yardımcı Allah'tır.» 

Resulullıah henüz o meclisten kalkmamış iken vahiy 
bali geldi. Bir örtü örtüldü üzerine ve başının altına bir 
yastık konuldu. Aişe'nin suçsuz olduğunu bildireı: şu 
ayetler indi : 
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«Haberiniz olsun ki o iftirayl getirenler, içinizden bir ta
kımdır. Onu hakkınızd.a bir şer saınmayın, o hakkınızda 
hir hayırdır. Onlardan her birine kazandığı günah karşılı
ğı ceza vardır; içl,erinden ele başılık yapana ise büyük 
azap vardır. Onu işittiğiniz zaman erkek kadın (bütün) 
ınü'mi�nl.erin kendiliklerind·en gıüzel zanda bulunup : «Bu, 
apaçık bir iftiradır.» demeleri ger;ekmez miydi ? Dört şa
hit getirmelıeri gerekmez miydi ? İşte hunlar şahit getir
medikç·e Allah katııııda yalancı olanlardır. Allah'ın dünya 
ve Ahirette size lUtuf ve merhameti olmasaydı, o kötü sö
zü yayın.anızdan ötitirü büyük bir azaba uğrardınız. Onun 
dilinize dolamıştınıı:. Bilmediğiniz şeyleri ağzınıza alıyor
dunuz. Onu önemsiz bir şey sanıyordunuz. Oysa Allah ka
tında ön.emi büyüktü. Onu işittiğinizde : «Bu konuda ko
nuşmamız yakışık almaz; haşa bu büyük bir iftiradır.» 
demeniz gerekmez miydi ? Eğer mü'min kişilerden iseniz, 
Allah buna benzer bir şeye bir daha dönmemenizi tavsi
Y'e eder. Allah size ayetleri açıkça bildirir. Allah bilendir, 
hakimdir. Mü'minfor arasında haksızlığın yapılmasını 
arzu edenler, işte onlara dünya ve Ahirette can yakıcı 
azap vardır. Allah billir, siz ise bilmezsiniz. AHah'ın size 
h'.ltuf v:e merhameti bulunmasa, Allah şefkatli, merhametli 
olmasaydı hemen cezasını verirdi.» (an-Nur : 11 - 20) .  

Vahyin nüzulünden sonra Resulullah Aişe'ye «Buşra 
ya A'işa wallahi lakad barra'.akillahu. = Müjde ya Aişe 
vallahi Allah seni beraat ettirdi.» dedi. Aişe : «Alhamdulil
lah la bi hamdika wala bihamdi .ashabika. = Hamid Al
hh'a olsun, ne sana, ne de ashabına» dedi. 

Ayetlerin nüzulünü müteakip Resulullah, bu işi ya
yıanlardan Abdullah i bnu Ebi Mistah'a, Hamne'ye ve Has
san'a had vurdu. 

Evet bu iftiraya mü'minlerin kulak asmaması la
z·ımdı. Çünkü Hz. Aişe'nin yüksek seciyyesi ortada idi. 
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Zann üzerine tertemiz bir alnı lekelemek ne demektir ! 
Kur'an böyle bir hadise hakkında hüküm vermek için dört 
şcıhit getirilmesini emrediyor. 

Böyle kötü dedikodulara kulak asmıyan Ebu Eyyub 
al-Ansari'nin hareketi takdire şayandır : Karısı ile şöyle 
konuştular : 

- Ya Eba Eyyub, halkın Aişe hakkında söylediklerini 
i�itmiyonnusun ? 

- Evet, ama yalan, sen yapar mısın bunu ya Ümm-ü 
Eyyub ? 

- Hayır, vallahi yapmam. 
- O halde Aişe vallahi senden hayırlıdır. 

«Onu işttiğiniz zamaın erkek kadın (bütün) mü'ıninlerin 
kıendiliklerinden güzel zanda bulunup : «Bu, apaçık bir if
tiradır.» demeleı·i gerekmez miydi ? ayeti, Ebu Eyyub'un 
bu sözlerini işaret ve takdir etmektedir. 

Bu iftiraya iştirak edip alevlendirenler arasındo. bu
lunan Mistah, Ebubekir'in akraba.sından idi. Fakir oldu
ğundan dolayı Ebubekir bunun geçimini temin ediyordu. 
Bu laflarından sonra, Ebubekir : «Allah'a ondolsun ki bun
dan sonra Mistah'a bir şey vermem, o Aişe hakkınd a ve 
benim hakkımda söylediğini söyledi.. .» demişti. Bunun 
üzerine Ebubekir hakkında : 
«İçinizde fazilet sahibi ve eli geniş olanlar, yakınlara, fa
kirlere ve Allah yolunda hicret edenlere vergisini vermek

te kusur etmesin ve affetsin, aldırmasm. Allah'ın si:d ba
ğışlamasını istemez misiniz ? Allah Gafurdur, Rahimdir.» 
(an-Nur : 22) Ebubekir : «Vallahi, dedi, Allah'ın beni ba
ğışlamasını isterim.» ve Mistah'a yapmakta olduğu yardı
mı devam ettirdi. (1) 

( 1 )  İbni Hişam ,Sirat'ün-Nebi c. 2, s. 303 ; Taberi, Tarih-ül
Umum'i wa'I-MulCık c. 2, s. 268 - 69; keza bak H.Y.H.:O.K.D. 
c. 4. s. 3486 - 89. 
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J - TEBUK SE;FERİNDEKİ OLAYLAR 

Tebuk Seferi (8/630) hazırlığı yapılırken birtakım 
münafıklar ve imanları zayıf olanlar geri kalmak için çe-
1itli bahaneler ileri sürüp izin istediler. Bunlar hakında 
İiahi vahiy indi 

<'0, bir yakın ganimet ve orta bir sefer (fazla uzun olmı
yan) olsaydı, mutlalk.a arkana düşederdi. Lakin o ıneşek
katli mesafe kendilerine uzak geldi. Bununla beraber 
«Eğer giicümüz y,etseydi, sizinle beraber elbette çıkar
d ık ... » diye yemin ıedecekler nefislerini helake sokacaklar. 
(Çünkü yemin, nefsi helak eder «Yalan yere yemin, yurt
ları ıssız bırakır.» Yahut yemin ederken adeta kendilerini 
helak edercesine ine.ndırmağa çalışacaklar. Bu ayet ğayb
den haber veriyor : henüz sefere çıkılmamış iken seferin 
sonunda olacak bir vak'ayı bildirmektedir.) Allah seni af
fetsin, niçin onlara izin verdin de beklemedin ki doğru 
söyliyenI.er meydana çıksın da yalancıları bilesin ? Allah'a, 
ve Ahiret gününe inanan kimseler, mallariyle, canlariyle 
savaşmaktan (geri du.rmak için) izin istemezler (Çünkü 
şehadetin, uhrevi hayatın üstünlüğünü bilirler . )  Ve Allah 
müttakileri bilir. Ancak o kimseler senden izin isterler 
ki AII.ah'a ve Ahiret gününe inanmazlar ve kalbleri kuşku
ludur da kuşkuları iç inde çalkanır dururlar. Eğer cihada 
çıkmayı isteselerdi, ona hazırhk görürlerdi, lakin d,avran
malarıını Allah istemf�di de onları ahkoydu. Ve «Oturun 
duranlarla beraber.» denildi. Eğer sizin içinizd,e olmuş ol
salardı, bozgunculuk etmekten başka bir faydaları olmı
yacak ve sizi fitneye uğratmak maksadiyle ar.aJarınıza sal
dıracaklardı. İçinizde de onları dinliyecekler vnrch .  All ah 
zalimleri bilir. Önc�'den de fitne çıkarmak istemişler ve sa
na türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi, onlar, is
temediği halde Allah'ın emri üstün çıktı. Onlardan «Bana 
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izin ver, başımı derde sokma» diyen de var. Bil ki fitneye 
asıl kendileri düştüler. Şüphesiz Cehennem kafirleri kuşa
tıcıdır. (Bu son ayet Ced ibni.ı Kays hakkında nazil ol
r.::ıuştur : Peygamberimiz (S.A.V.) savaşa davet ederken o 
«- Ansar, benim kadınlara düşkünlüğümü bilir. Asfer 
Cğulları (Rum) kızlariyle beni fitneye düşürme, beni bı
rak, ben sana malca yardım edeyim» demişti. )  (') Sana bir 
iyilik erişirse fenalarma gider ve eğer bir musibet erişir
se «Biz tedbirimizi önceden almıştık.» derler, ve sevine 
sırvine döner, giderler. De ki : Bize hiçbir zaman A llah'ın 
bize yazdığından başka bir şey erişemez. O, bizim mevla
mızdır. Mii'minler O'na dayansınlar. De ki : Siz bize ancak 
iki güzelliğin birini gözetebilirsiniz. Biz ise size Allah'ın 
kendi tarafından veya bizim ellerimizle bir azap indirme
sini gözetiyoruz. Gözetin, biz de sizinle beraber gözetiyo
ruz. De ki : İster istiyerek infak edin, ister istemiyerek. 
Sizden kabul edilmiyecek. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz. 
Kendilerinden ınafaklarının kabul olunmasına mani olan 
da sırf şudur : Çünkü bunlar, Allah'a ve Resulüne küfretti-
1,er ve namaza ancak üşene üşene geliyorlar, verdiklerini 
de ancak istıemiyerek veriyorlar. Sakın Oilllarııı ne malları, 
ne de ,evlatları seni imrendirmeslıı. O, hiçbir şey değiil. An
cak Allah onları dünya hayatında bunlarla azaba sokma
smı ve canlarmın kafir olarak çıkmasını istiyoı·.» (at-Taw
ba 42 - 55) . 

( 1 )  Taberi, Cami'ül-Beyan, c. 10, s. 90. 
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«Yine içlerind.en öyleleri de var ki Peygamberi incitir ve : 
«0, Üzün (kulak)tır.» derler. De ki : «Sizin için bir hayır 
kulağıdır. Alla}ı'a irııanır, mü'minlere inanır ve iman ed·e:n
leriniz için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incit•e.nler için 
can yakan bir .azap va:rdır.» (at-Tawba 61) . 

Resulullıah, münafıkların tavır ve hareketlerini yüzle
rine vurmaz yumwıak muamele eder, bilhassa yemine çok 
hürmet ederdi. Münafıklardan bir kısmı O'nun, kendi söz
lerini dinleyip onlara inandığını ele alarak : «Muhammed 
sadece işiten bir kulaktır. Söylediğimizi söylüyoruz, sonra 
O'na geliyoruz, ne dersek tasdik ediyor» dediler. Bu ayet-i 
kerime onların bu sözlerine cevaptır. (1) 

Casusa ayn (göz) dendiği gibi söylenen her sözü din
liyene de üzün (kulak) denir. 

K - ŞAM KÖŞKLERİNİ FETHE 
GİDİYOR ( ! )  DEMELERİ : 

«Münafıklar, kalbi.erinde olanı haber v,eren bir surenin in
mesinden korkuyorlarr. De ki : «Alay edin, Allah korktuğu
nuzu başınıza getirecektir.» Onlara sorsan : «Biz lafa dal
mış şakalaşıyorduk» derler. De : «Allah ile, ay•etleriyle ve 
peygamberiyle mi alay ediyorsunuz ? Beyhude özür dile
meyin, in.andıktan sonra inkar ettiniz. İçinizdeın bir kıs
mını affedersek, bir kısmını cürümlerinde ısrar ettikle
rinden dolayı azaba uğaratacağız. Münafıklarıın erkekleri 

de kadınları da birbirindendirler : Kötülükle emrederler, 

iylikten sakındırırlar ve ellerini sıkı tutarlar. Allah'ı unut

tular, Allah da onları unuttu. Gerçekten münafıklar hep 

fasaktırlar.» (at-Tawha : 64 - 67) . 

( 1 )  Taberi, Camiu l-Beyan, c. 10. s . 102 ; Taberi, Tarih'ül
ümem-i wa'l-Mulük ; Kadi c. 2, s. 507. 
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Tebuk yolunda münafıklar : «Şu adama bakın, Şam 
köşklerini ve kalelerini fethe gidiyor ( ! )  Heyhat, ne garip!» 
clıye alay ettiler. Allah, Resulünü onların bu konuşmala
rından haberdar etti. Resulullah, önde giden bu grubu 
durdurdu : «Şöyle dediniz.» buyurdu. Demediklerine ye
rr.in ettiler, kendi kendilerine eğlendiklerini, şakalaştıkla
r mı söylediler. 

Taberi'nin Camiu'l-Beyan'ında ise bunların şöyle ko
nuştukları yazılıdır : Katade diyor ki : münafıklardan bir 
aclam (al-Cilas) 

- Şu adamlar bizim eşrafımızdır, ulularımızdır. 
Eğer Muhammed'in dedikleri doğru ise demek onlar eşek
lerden de şerlidir (kötüdür) ler. (O adamlarla münafıkla
rın başı Abdullah ve hempalarını kasdediyor.) 

Müslümanlardan biti bu sözü işitip Allah'ın Resulüne 
duyurdu. Resulullah .adamı çağırttı 

- Niçin o sözü söyledin ? dedi. 

O da söylemediğine yemin etti. Haber veren mü'min : 

- Ya Rabbi ! Doğruyu doğrula, yalancıyı yalanla, di-
y� dua etti. Ve bu ayet indi. (' ) Cilas tevbe etti ve tevbe
sinde durdu. 

L - RESULULLAH'A SU-İ KASD : 

Tebuk'tan dönerken münafıklar gece Resulullah'ı Öl
dürmeğe yeltendiler. Anılarından on beş kişi, devesinde 
iken Resul�ü arkasından vurup uçuruma yuvarlıyacaklar
dı.  Ammar ibnu Yaser, devenin yularını çekiyor, Huzeyfe 
de arkadan deveyi sürüyordu. Birden Huzeyf.e devenin 
ayaklarının kaydığını ve silah şakırtısını işitti 

ı 1. ) Taberi, Cami'ül-Beyan, c. ıo,  s. 103.  
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- Eyy ! Allah'm düşmanları ! Diye bağırdı. Korkup 
kaçtılar. (1) 

Şu ayet-i kerime bu olaya işaret etmektedir. 

«Söylemediler diye Allah'a yemin ediyorlar. Andolsun kü
für kelimesini söylediler ve İslam olduktan sonra küfretti
ler v·e muvaffak olamadıkları (cinayet) e yeltendiler. Hal
buki intikam almağa kalkmaları için, Allah'ın kendilerini 
Resulü ile zenginleştirmiş olmasından başka bir sebep 
yoktu. T·evbe ederlt'>rse kendileri için iyi olur; dönerlerse 
yer yüzünde onların ne bir dostu ve ne de bir kurtarıcısı 
vardır.» (at-Tawba 74) . 

M -- SERVETİN GETİRDİGİ FELAKET 

Onlardan kimi d·e <d!<;ğer Allah bize kereminden (mal) ver
se elbette sadaka veririz vıe elbette salihlerd:en oluruz.» di
ye Allah'a söz verdi . Allah onlara keremindeın istediklerini 
verince, cimrilik edip yüz çevirdiler. Zaten yan çizerler. 
Allah'.a verdikleri sfü�ü tutmadıkları ve yalan söylemeği 
adet ,edindikleri için Allah da bu fiilleriniın akibetini kalb
lerinde kıyamet gününe kadar sürecek bir nifaka çevirdi.» 
(at-Tawba : 75 - 77) 

Bu ayetler Sa'labe ibnu Hatib hakkında nazil olmuş
tur : Bu zat Resulullah'a gelip : «Bana dua et, Allah bana 
mal versin.» diye yalvardı. ResululLah : 

- Ey Sa'lebe, şfkrünü ödediğin az mal, güç getire
miyeceğin çok maldan iyidir. 

( 1 )  Kadi Beydavi, c. 1 s. 5 1 1 .  
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- Ya Resulallah, seni gönderen hakkı için, eğzr Al
lah bana mal verirse, herkese hakkını vereceğim. 

Peygamber dua etti. Adam bir koyun aldı. Ondm1 pek 
çok koyun üredi. Öyl.e ki, Medine mer'ası (otlağı) na sığ
maz oldu. koyunları alıp Vadiye indi. Artık yavaş yavaş 
cumadan, cemaatten kesilmeğe başladı. Resulullah onun 
clurumunu sordu. 

- O kadıar malı var ki, vadiye sığmıyor dediler. 
- Vah sa'lebe, vah ! Buyurdu. 

Resulullah zekat toplamak için iki kişi göndermişti. 
Herkes gidenleri hoş karşılayıp zekatlarını verdiler. Me
murlar Sa'lebe'ye d,e gidip zekatı emreden ayetleri oku
dular. Sıa'lebe : 

- Bu, bir cizyedir. Bu da cizyenin kardeşi. Siz gidin, 
ben bir düşüneyim, diye cevap verdi. 

Yukarıdaki ayetler indi. 'Sonra Sa'lebe zekatını getir
di ise de Resulullah : 

«Allah beni senin zekatını almaktan menetti» buyur
du . . .  Üzülerek gitti. Resulullah : «Bu, senin amelinin ceza
sıdır. Ben emrettim sen vermedin.» buyurdu. Hz. Peygam
berin vefatından sonra Sa'lebe, zekatını Ebubekir'e getir
di ,  o da kabul etmedi. Ondan sonra Ömer\ getirdi, o da 
knbul etmedi. Osman devrinde öldü. (1) 

Bu olayın doğruluğu şüphelidir. Doğru olduğunu ka
bul edersek şu neticeyi çıkarırız : 

Resulün duasiyle zengin olan bu adamı Allah imtihan 
etmişti. Çünkü Resul, evvela ona şükrünü eda edemiyece
ğini ihtar etmişti. O ısrar etti. Ama sonra sözünde durma
yıp servet canlısı oldu. Servet gözlerine ihtiras perdesi 
çekti. Bu hareketi şüphesiz Allah'ın gazabına dokundu. 

( 1 )  Taberi, Cami'ül-Beyan, c. 10, s. 1 16 - 17 ;  Kadi Beydavi, c. ı ,  
s .  52 1 .  
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Sözde durmak, ahde vefa İslamda çok mühimdir. Bir 
Hadis-i Şerifte : 

«Münafıkın alameti üçtür : Söylediği zaman yalan söyler, 
vadettiği zaman vadinde durmaz, emniyyet edildiği zıaman 
hiyanet eder (Kendisine emanet bırakıldığı zaman emane
te hiyanet eder. ) (1) ». Buyurulmuştur. Hz. Ömer vefatı sı
rasında : «falanı everin, çünkü ben onu evlendireceğim di
ye söz vermiştim. Allah'ın huzuruna nifakın üçte biriyle 
ulaşmak istemem.» buyurmuştur. (') 

N - GERÇEK MÜ'MİNLERİ KÜÇÜMSEMELERİ : 

«Sadaka vermekte gönülden davrana:n mü'minlere dil uza
tan ve ancak ellerinden geldiği kadar verebilenlerle alay 
eden kimselere, davranışlarının cezasını Allah vermiştir. 
Onlara can yakaın bir azap vardır.» (at-Tawba : 79) . 

Rivayet olunur ki : Resul Aleyhisselam sadakaya teş
vik eyledi. Abdurrahman ibnu Avf dört bin dirhem ge
tlrip 

- Yıa Resulafüıh, dedi, dört binini Rabbıma borç ver
dim, dört binini de çoluk çocuğuma ayırdım. Resulullah : 

«- Allah, verdi_ğin ve sana ayırdığın şeyden dolayı se
ni mübarek eylesin . «Gerçekten Allah onu mübarek eyle
di, bereketlendirdi. O kadar ki, vefatında iki karısından 
her biri sekizde birin yarısı olan seksen biner dirhem al
mıştı. 
----- ---

( 1 )  at-Tağrib wat-Tarhib, c. 3, s. 593 [Buhari ve Müslim] .  
(2)  Taberi, Cami'ül-Be:fan c .  1 0 ,  s .  129. 
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Asım ibnu Adiyy de yüz vesak (her vesak altmış öl
çf'l{, her ölçek : 4 batman, her batman 260 dirhem (va..: 
sc-ıti 780 gr.) hurma verdi. Ebu Ukayl el-Ansari de bir öl
çek getirdi. Şöyle dedi : 

- Gecemi Cerir'e iki ölçeğe çalışarak geçirdim . Bi

rini çoluk çocuğuma bıraktım; birini de sana getirdim, 
ya Resulallah ! 

Resulullah O'nun da sadakalar arasında dökülmesini 
emir buyurdu. Münafıklar çekiştirdiler : 

- Abdurrahman ve Asım, riya için bu kadar verdiler. 
Ebu Ukıayl'in bir ölçeğine de Allah'ın ve Resulünün ihtiya
cı yoktur. Ama o, kendisinin de sadaka verdiği söylensin 
d�ye getirdi. 

işte bu ayet onların bu dedikodularına cevap olarak 
nazil olmuştur. (')  

«Onlar için ister bağış dile, ister dileme; Allah onları ba
ğışlamaz. Onlar için yetmiş kere istiğfar etsen de Allah 
onları mağfiret etmez, çünkü onlar Allah'ı vıe Resulünü 
inkar ettiler, Allah da fasık kavmi doğru yola iletmez.» 
(at-'I'.awba : 80) .  

Rivayet olunduğuna göre Abdullah ibnu Übeyy'in oğ
lu Abdullah (Habbab) ,  halis bir mü'min idi. Babasının 
h astalığında Resulullah'tan babası için mağfiret dileme
.sini rica etmişti. ResuluUah sordu : 

- Sen kimsin ? 
- Habbab ibnu Abdillah ibni Übeyy. 
- Sen Abdullah ibnu Abdullah'sın Habhab şeytandır. 

Tuna : «İster mağfiret dile, ister dHeme, eğer yetmiıı kere 
istiğfar etsen Allah yine onları affetmez.» buyuruldu. Ben 

( 1 )  Taberi, Cami'ül-Beyan, c. 10,  s. 121  - 122. Kadi Beydavi, c. 1 ,  

s. 5 1 2 .  
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de ziyade etmeliyim. Onlara yetmiş, yetmiş ve yetmiş d.efa 
istiğfar ederim.» buyurdu. Ve peygamber Abdullah ibnu 
t: beyy' e gömleğini giydirdi. İbnu Übey terlemişti. Soıı.ra 
gidip cenaze namazını da kıldırdı. Bunun üzerine «onlarn 
btiğfar etsen de etmesen de birdir; Allah onları affetmi
yecektir.» (al-Munafikun 6) ayeti indi. (')  Çünkü kafiri 
.af, küfürden çevirip Hakka yöneltmek içindir. 

Kalbleri mühürlü, küfürlerinde çakılmış kimseler, 
zaten hakka gelmezler ki ... Bu ayet, Resulullah'ın (S.A. ) 
onların sapıklıkta çakılı, mühürlü olduklarını bilmedikçe 
onlar için mağfiret dilemekte mazur olduğuna işaret et
rı: •ektedir. Zira Allah buyurmuştur : 

,...., 

\ '\ -!" { ,-:_ • \,, - o.� �\ ) " / / / -;;-' ' � r ,,... 
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- � -, - .:.. .... 

...... , , . ,.,. ,,.- ) .,,., ,... , ,, ,,,,.,,,,, ' @����l�\_;;k�t;;,;��J 
«Onların Cehennem ehli oldukları meydana çıktıktan son
ra akraba bile olsalar, peygambere ve imaın edenlere, müş
rikler için istiğfar etmek yaraşmaz.» ( at-Tawba 1 13) . 

«Arkada kalanlar, Resulullah'ın hilafına olar.ak oturup 
kalmalariyle ferahfaındılar. Allah yolunda mallariyle canla
rİyle savaşmaktan hoşlanmadılar : «Bu sıcakta sefere çık
rnaym» d·ediler. De ki : «Cehennem ateşi daha sıcak. Fakat 

1 1 )  Taberi, Cami'iil-Beyan c. ıo, s. 125 - 6 ; Kafü, c. 1 ,  s. 5 1 3 .  
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aıı lasalar. Kazandıklarının cezası olarak az gülsünler, çok 
ağlasınlar. Bundan böyle Allah seni onlardan bir kısmının 
yanına döndürür de başka cihada çıkmak için senden izin 
isterlerse «Artık siz benim maiyyetimde harbedemiyecek
siniz, önce oturmaya razı olm�ştunuz, artık geride kalan
larla beraber oturun» de. Onlardan ölen hiçbir kimseye 
asla namaz kılma. Ve kabri başında durma. Çünkü onlar 
Allah'ı ve Resulünü tanımadılar. Fasık olarak öldüler.» 
(at-Tawba 81 - 84) . 

Abdullah ibnu Übeyy'in oğlunun ricası üzerine Al-
1.ah'ın Elçisi, hem kendi gömleğini Abdullah'a vermiş, hem 
de öldükten sonra gidip namazını kıldırmıştı. Bu sırada 
Hz. Öm.er, Resulullah'ın elbisesinden tutup yavaşça 

- Ya Resulallah bu adam münafık, sen buna na
maz kılmaktan menolunmuştun ? dedi. Resulullah şöyle 
cevap verdi : 

- Menolunmadım. Ancak : «yetmiş defa da istiı�far 
etsen . . .  » (ayetiyle) muhayyer bırakıldım. Ben de daha 
fazla istiğfıar .ederim. 

Bu defa bu sonuncu ayetle kesin olarak münafıklara 
namaz kılması yasak edildi. (') 

«Ayette gömleğini vermesi yasak edilmiyor, fakat üze
rine namaz kılması men ediliyor. Çünkü gömleği vermek 
bir keremdir. Onu tekrar geri almak kereme uymaz Ama 
namaz, ölüye istiğfar olduğundan bu menedilmiştir. Çün
kü mü'minlerin kafirlere istiğfarı yasaktır : «Onların Ce
hennem ehli oldukları meydana çıktıktan sonra akraba 
bile olsalar peygambere ve iman edenlere müşrikler için 
istiğfar etmek yaraşmaz.» (at-Tawba 143) . 

«Kadınlarla beraber kalmaya razı oldular. Kalbleri mü
hürlendi, artık anlamazlar.» (at-Tawba 87) . 

( 1 )  Taberi. Cami'ül -Beyan, c. 10,  s. 130. 
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«Allah ve Resulü i<;in nasihat ettikleri takdirde ne zayıfla
ra, ne hastalara, ne de sarf edecek bir şıey bulamıyanlara 
(geri kalmalarından dolayı) günah yoktur. İhsaın edenleri 
(cezalandırmay) a bir yol olmadığı gibi Allah da hağışlı
:ran ve merhamet edendir. Şunlara da günah yoktur ki, ne 
zaman kendilerini bindiresin diye sana geldilersıe «Sizi 
bi:ndirec.ek bir şey bulamadim.» dediğin için hu uğurda 
sarf edecekleri şeyi bulamadıklarından dolayı üzüntüle
rinden gözleri yaş döke döke döndüler.» (at-Tawbıa : 91) . 

Bu ağlıyarak geri dönenler bekkaun (ağlıyanlar) dır. 
Ansardan yedi kişi idiler : Ma'kal ibnu Yesar, Sahr ibnu 
Hansa, Abdullah ibn u  Ka'b, Salim ibnu Umeyr, Sıa'lebe 
ibnu Aseme, Abdullah ibnu Muğfel, Alye ibnu Zeyd, Re
sulullah'a yamalı elbise ve yırtık ayakkabı ile gelip «Bizi 
de beraberinde gazaya götür.» dediler. Resulullah «Sizi 
bindirecek bir şey bulamadım.» dedi. Ağlıyar.ak gittiler. 

Taberi'ye göre bu yedi kişi şunlardı Salim ibnu 
l'meyr (Har (a) mi ibn Amr, Abdurrahman ibn Ka'b, Sel
man ibn Sahr, Abdunahman ibnu Yezid, Amr ibnu Gane
me, ve Abdullah ibnu Amr ?.1-Muzeni idiler. (') 

Ö - MESCİD-İ DIRAR : 

( 1 )  Taberi, Cami'ül -Bı�yan, c. 10 ,  s. 136. 
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«Şunlar ki, zarar vıermek, küfretmek, mü'minlerin ara
sma ayrılık sokmak ve bundan önce Allah' a ve Resulüne 
karşı savaşan adama pusu yapmak içirıı bir mescid yaptı
lar. Bununla beraber : «İyi niyetten başka bir maksadı
mız yoktu» diye yemin edecekler. Fakat bunların şeksiz, 
şüphesiz yalancı olduklarına Allah şahittir. Orada asla na
maz kılma. İ!k günden beri temeli takva üzerine .ablan 
m escid, içirııde namaz kılınana elbette daha layıktır. Orada 
temizlenmeyi soevıen erkekler var. Allah da çok temizlenen
leri sever.» (at-Tawba·: 107 - 108) . 

Amr ibn. A vf oğulları Kuba mescidini yaptıkları za
m an Resulullah'tan gelip içinde namaz kılmasını rica et
mişlerdi. Resulullah da gidip kıldı. Bunları amca oi{ulla
rı olan Ganem ibnu Awf oğulları da bir cami yaptılar, 
«Rahip Ebu Amir Şam'dan geldiği zaman burada bize na
maz kıldırır» dediler. O Ebu Amir ar-Rahibi ki hıristiyan 
olmuş, rahip olmuştu. Resulullah'ın çıkması üzerine reis
liği elden gittiğinden Allah Elçisinin azılı düşmanı kesil
m işti. Mekke müşriklerini teşvik ederek Uhud Savaşma 
gelmiş, ve Allah Elçisine «Seninle s avaşan bir kavmi bu
lursam muhakkak onlarla beraber sana karşı yine savaşa

cağım» demişti. Ahzap (Hendek) Savaşında da düşmanla
rı kışkırttı. HÜNEYN SAV AŞI'nda da böyle yapmıştı. Hü
r.c·yn'de Havazin bozulunca Şam'ıa kaçtı. Kaçarken müna
fıklara «Gücünüz yettiği kadar kuvvet ve silah ile hazır
lanınız. Ben Kaysere gideceğim; asker getirip Muham
med'i ve Ashabını Medine'den çıkaracağım.» diye tenbih 
etmişti. İşte münafıklar gizli planlar hazırlamak ve bir si
lbh deposu yapmak gayesiyle Kuba Mescidi civarında bir 
mescid yaptılar. Resulullah'a 

- Ya Resulallah, ihtiyaç, hastalık, karanlık kış gece
lerinde nıamaz kılmak için bir mescid yaptık; orada bir 
namaz kıl ki, orayı namazgah edinelim, dediler. 
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AUah'ın Resulü de «Şimdi sefere gidiyorum, dönün
ce inşallah.» dedi. Seferden döndüğünde yine münafıklar 
O'nu yolda karşılayıp mescide gelmesini ve orada namaz 
k!lmasını istediler. İşte o zaman bu ayet nazil oldu. Al
lah'ın Resulü de Malik ibnu'd-Duhşum, Ma'n ibnu Adiyy, 
Amir ibnu's-Seken ve Vahşi'yi gönderip : 

Gidiniz, şu halkı zalim olan mescidi yıkıp yakınız, 
dedi. 

Ve yerinin süprüntülük olmasını emretti. Onlar da gi
dip yıktılar ve yaktıJar. Peygamberimiz'in al-Fasık dediği 
Ebu Amir de Şam'da Kınnesrin'de öldü. ( ' )  

P - İNEN KUH'AN-I KÜÇÜMSEMELERİ 

«Bir sure indirildi mi o münafıklardan kimi : «Bu, hangi
nizin imanını artırdt bakalım ?» der. Ama iman edenlerin 
imanını artırmıştır. Onlar sevinir, müjdelenirler. Kalble
rinde bh hastalık olanlara g.elince : Onların d.a küfürleri
ne küfür katmıştır v'e kafir olarak ölüp gitmişlerdir. Gör
müyorlar mı her yıl bir veya iki kere fitneye tutuluyor
lar, sonra da tevhe etmiyor ve öğüt almıyorlar. Bir Sure 
indirildi mi birbirlerine bakarlar (derler ki) siz (peygam
berin yanında olduğ,unuz) i biri gördü mü ? (Biri görme
mişse) kalkıp (gizlice) giderler. (Orada bulunduklarını bi
ri görmüşse otururlar) .  Allah kalbl.erini burkmuştur. Çün-

(1) 'l'aiJerl , Tarih'ül-Umem'i wa'l-Mulük, c. 2, s. 373 - :374 ; Tabe
ri, Cami'ül-Beyar:, ı ı ,  s. 1 6 ;  Kadi Beydavi, c. ı, s. 520 
keza bak H. Yaı:ır, H.D.K.D. c. 3, s. 2616  - 17 .  
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kü hunlar aıilamaz bir kavimdir. Size kendinizden hfr pey
gamber geldi. ıSıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size 
düşkün, mü'minlere şefkatli, merhametlidir. Yüz çevirir
lerse de ki : Allah hana yeter. O'ndan başka Tanrı yoktur. 
O'na dayandım ve O, büyük Arşın Rabbıdır.» (Tevbe Su
rC'si 124 - 129) . 
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NETİCE 

Buraya kadar olan kısımlarda Kur'an mücadelesinin 
'.SRfhalarını gözden g.eçirmiş bulunuyoruz. Mücadele, düş
manlığa, buğza yol aaçn bir harek.ettir. İnsanları birbirine 
bağlamayı, huzur ve sükunu istiyen Kur'an-ı Kerim, ben
,c!lliğe dayıanan (nefsani) cidali istemez. Fakat batıl inanç
Lm sökmek için netice itibariyle yine cidale yol açılmış
t;r. Kur'an mücadel.esinin esası hilm ile, yumuşaklılıkla, 
buzlanmış kalbleri okşıya okşıya yola getirmek, yerine 
göre söz söylemek, tam mıanasiyle kanıktmcı, herkesin 
,anlıyabileceği del iller ileri sürerek .en güzel bir şekilde 
mücadele etmektir. Yüce Tanrı buyuruyor : 

·<'Rabbın yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en 

güzel bir şekilde mücadele et.» (an-Nahl : 125) . 

«Kötıülüğü, en güze:ı şıeyfo savun:» (al-Mü'minun : 96) . 

Birinci ayetteki hikmetten maksat, doğru ve kesin 
olan sözdür. Bu, hakikati ortaya çıkarıp şüpheyi gideren 
bir d,elildir. Güzel öğüt ise insanlara kendi menfaatlerinin 
r.erede olduğunu telkin etmek ve onları buna inandırmak 
,yeteneğidir. En giizd şekilde mücadeleye gelince : bundan 
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gaye, tartışmanın mülayim olması, neticeye götürücü ol
ması, kıaba ve sert olmamasıdır. İşte davetin üç ana pren
sibi bunlardır. 

Mücadele birkaç kısma ayrılır Allah'a hikmet ile da
vet edilenler muayyen bir zümreyi teşkil ettikleri gibi, ir
şad ve öğüt yoliyle çağırılanlar da ayrı bir gurubu teşkil 
ederler. Gazali «Hikmet ve güz.el söz ile mücadele bir ilaç 
VE gıda gibidir» der. İhtiyacı olana ihtiyacı miktarı':' ;:a 
verilirse ilaç, fayda sağlar. 

Bunun gibi, hikmet sahibini mücadele ile Hak'ka ça
ğırmak yanlıştır. Keza inantçı bir kimseye de hikmetten 
bahsetmek faydasızdır. Buhari'de Resul-i Ekrem : «İnsan
lara anlıya bilecekleri şekilde anlatın Allah'ın ve Resulü' -
nün yalanlanmasından hoşlanır mısınız ? »  (1) buyurmuş
tur. 

1. Kur'an'ı.n Delilleri : 

Kur'an-ı Kerim'in delilleri gıda gibidir. Bunlıardan 
herkes : alimler, cahiller, çocuklar, gençler, ihtiyarlar fay
dalanırlar. Kur'an, insanlığın her derecesine uygun ve her
kesin anlıyabileceği bir üslup kullanır. Delillerini 

A - Tarihi vak'alarla, B - Darb-'ı mesellerle, C -
Tabiıat olaylariyle halkın zihnine perçinler. 

A - Arap putperestliğinin kötülüğünü anlatmak için 
İbrahim kısasını ele alır, ve deliller gösterir : 

«lhrahim bahası Azer'e : Birtakım putları Tanrı mı "�di
niyorsunuz ? Doğrusu heın seni ve kavmini açık bir sapık-

( 1 )  Buhari, İlim Babı, 49. 
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lıkta goruyorum.» dedi. Biz böylece yakinen iman eden
lerden olsun diye İbrahim'ıe göklerin ve yerin melek-ô.tunu 
(hükümranlığını) (1) gösteriyorduk. Gece basınca bir yıldız 
gördü : «Bu benim El.ahbim.» dedi. Yıldız batınca : «Ba
tanları sevmem.» dedi. Ayı doğarken görünce «İşte bu be
nim Rahhim.» dedi. Batmca : «Rahbim heni hidayete sevk 
etmeseydi o sapan kavimlerden olurdum.» dedi. Güneşi 
doğarken görünc'e : <dlşt-e bu benim Rabbim, bu daha bü
yük» dedi. Batınca : «Ey kavmim, doğrusu ben ortak koş
tuklarımzdan uzağım,> dedi. «Doğrusu hen hanif olarak 
yüzıümü gökleri ve yeri yar.atana çevirdim; hen müşı·ik
Icrden değilim.» (al-An'am : 74 - 79) . 

«Andolsun ki daha ömce İbrahim'e rüşdü.nü verdik, biz 
onu biliyorduk. Babasına ve kavmine : «Bu taptığınız hey
keller nedir ? demişti. «Babalarımızı onlara tapar bul
duk.» demişlerdi. İbrahim «Andolswıı ki sizler de b.aba
larınız da açık bir sapıklıktasınız» dedi. «Sen bize gerçek
le mi geldin, yoksa şaka mı yapıyorsun ?» (2) dediler. Dedi 
ki : «Hayır, Rabbınız, giiklerin ve yerin Rabbıdır ki, onları 
yaratmıştır. Ben de buna tanıklık .edenlerd.enim.» «Allah'a 
yemin ederim ki siz ayrıldıktan sonra putlarınıza bir dü
zen hazırlıyacağım.» Hepsini paramparça edip ona baş 
vursunlar diye içleri.ıııden büyüğünü sağlam hır.aktı. Kav
mi : «Tanrılarımıza bunu kim yaptı ? Muhakkak o zalim
lerden biridir» dediler. Bazıları : «İbrahim deneın bir gen
cin onları diline do:Wdığını duymuştuk» deyince : «Ü hal
de görebilmeleri için o:nu halkın gözü önüne �etirin» de
diler. İbrahim gelince; oına : «Ey İbrahim ! Bunu tanrıları-

l l )  Bu ayet, Tevrat'ta İbrahim'e senin zürriyetinden gelecek 
olanlara şu kadar mülk verilecek, bunlara onlar hakim ola
cak mealindeki yuka::ıda geçen ayete bir işaret sayılmalıdır. 

(2) Nitekim peygamberimize de müşrikler ve yahudiler : «0 hak 
mıdı.r (JTnksa şaka mı yapıyorsun ? ) » demişlerdi. 
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mıza sen mi yaptın ?» dediler. İbrahim : «Belki onu şu bü
yükleri yapmıştır, konuşabilirlerse onlara sorun» dedi. 
Kendi içlerine dönüp «doğrusu siz zalimlerdensiniz.» de
diler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına dönüp : «Ey 
İbrahim ! Bunların konuşmıyacağını biliyorsun.» dediler. 
Dedi ki : «Ü halde Allah'ı bırakıp da size ne faide ve ne de 
zarar veremiyen putlara mı tapıyorsunuz ? Size d'e Allah'ı 
bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun. Düşünmüyor 
rnusuınuz ?» Onlar : «Bir şey yapacaksınız eğer, onu yakı
mz, tanrıları:nıza yardım ıediniz.» dediler : «Ey ateş İbra
him'e serin ol !» dedik. O'na düren kurmak istediler, ama 
biz onlan hüsrana uğrattık.» (al-Anbiya : 51 - 71) . 

a) K ı s s a 1 a r ı n H i k m e t i 

Burada sırası gelmiş iken bir konuya da dokunalım : 
Kur'an'ın iradettiği kıssalara o gün : «Bunlar, birtakım 
masallardan başka bir şey değildir» diyenler olmuştu. Bu
gün de : «Bunların tarihi hakikatlerle ilgisi yoktur, bunlar 
öğüt vermek maksadiyle söylenmiştir. Yoksa bunlann va
ki a uyup uymadığına bakılmamıştır», şeklinde yonımlı
yanlar var. Bu demektir ki Hz. Peygamber (S.A.V.) bun
ları kendisi uydurmuştur. Ne duymuşsa, o duyduklarını 
kendi üslı1bu içerisinde ifade etmiştir. 

Birtakım aydınlarımızın da kafasına takılan bu dü
şünce esas itibariyle Caetani, Goldziher, v.s. gibi müsteş
riklerin fikridir. Ve bu düşünce vahyi kavrıyamamaktan 
veya garazkar davranıştan doğuyor. Vahiy bölümünde 
açıklamıştık ki vahiy inerken Hazret-i Muhammed'in bü
tün duyguları muattal kalıyordu. Kendinden haberi yoktu. 
O'ndan konuşan doğrudan doğruya Allah'tı : 

«Ben peygamberlerden bir türedi değilim. Bana ve si· 
ze ne yapılacağını da bilmem. Ban sadece hana vahyedi-
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lene uyuyorum. V.e ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir 
ş·ey değilim.» (al-Ahkaf : 9) 

Zaten bu kıssaları Hz. Peygamber'in bilmesine imkan 
da yoktu. Zira o zaman tarih kitapları tedvin edilmiş, et
rafa yayılmış değildi. Böyle olsaydı bile Hz. Peygamber 
okumuş yazmış de!1ildi ki o kitaplardan istifade etsin de 
onları kendi düşünce kalıbına dökerek ifade etmiş bulun
sun. Çoğu yazının icadından ve Milattan Önce iki bin yı
lından öncesine ait bilgilerin kaynağı Tevrat'tır. Bu hu
snsta tarih de Tevrat'a dayanmaktadır. Halbuki Asr-ı Sa
adette Ne Tevrat, ne de İncil Arapçaya çevrilmiş değildi. 
Bunlar ancak Müsteşrik Buhler'in de ifade ettiği gibi 
Onuncu Asırdan sonTa Arapça'ya çevrilmeğe başlamıştır. 
O halde Allah'ın Hesulü bu bilgileri bir yerden öğrenme
n:ıiştir. Nitekim Cenab-ı Allah Kelftm-1 Kadiminde Resu
lüne hitaben buyuruyor : 

«Musa'y.a emri verdiğimiz zaman sen garp tarafında de
ğildin» (al-Kasas : 44) 
«Ya Muhammed, biz Musa'ya ünlıediğimiz .zaman sen Tur 
tarafında değildin. L·akin senden önce bir uyarıcı gelme
miş olan bir kavmi uyarman için (bu kıssalar) Rabbın
dan bir rahmet olarak san.a (vahyedilmiştir) » (.al-Ka
sas : 46). 

«Her ıne kad.ar se:ıı hundan önce bilmezlerden idin ise de 
biz, bu Kur'an'ı sana vahyetmekle sana en güzel kıssaları 
hikay·e ediyoruz.» (Yusuf : 3) . 

Kaldı ki tamamen rivayetlere dayanan bazı tarih par
çnlanna bakıp Kur'an'a ta'ntemek insaftan uzaktır. Kur'-
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an'ın her harfi, her kelimesi lafziyle, manasiyle kamilen 
Allah Sözüdür. AU.ah'ın yanlış bir bilgi vermesine imkan 
\'e ihtimal yoktur. O, baştan başa hakikat doludur. 

Şunu da belirtmek lazımdır ki Kur'an-ı Kerim, belirli 
tarihi hadiseleri alıp tafsilata girişmeden ana noktalara 
dokunmakta ve ders vermektedir. Daha çok kendi gayesi
ne lazım olan tarafları seçmektedir. Bu vak'alar çeşitli 
yerlerde geçtiği halde her defasında ayn bir tatlılık ve 
canlılıkla ifade edilmektedir. Kur'an'ın ele aldığı tarihi 
vak'aların her birinde Arap Milletinin müptela olduğu bir 
hakikat dile getirilmektedir. Dolayısiyle Arapların o fena 
huyları tel'in edilmektedir. 

Aşılanmak istenen fikir tarihi gerçeklerle ifade edilir
se çok daha müessir olur. Kuru fikir hı.sanı sıkar. Halk 
müşahhas vak'alar dinlemek ister. İnsan tabiatı hikaye
den hoşlanır. Bu, her zaman böyledir. İşte Kur'an-ı Ke
rım insan ruhunun bu karakterini göz önünde tutarak ta
rihi «En güzel kıssaları» anlatmak, ifrata gitmeden tarih
ten örnekler vermek suretiyle fikir aşılamak yolunu tut
muştur. Öğüt ve irşadda en güzel yol da bu yoldur. Bu 
vek'alar, Kur'an'ın parlak, cazip üslu'biyle adeta bir si
nema filmi gibi, resim gibi halkın zihnine nakşedilmekte
dir. Sanki bu vak'alar birer öğretici filim vazifesini gör
mektedirler. Öyle söz haline gelmiş öğretici filimler ki "hin 
defa görülse usanılmıyor, tekrar _göııülmek, seyredilmek is
foniyor. 

Kureyş'te : «Yahudilerin altun buzağıya tapışlan var
dı ;  Kureyş'te Yusuf'a zulmeden kardeşlerinin vefasızlığı 
vardı Kureyş;te İbrahim'i ateşe atmak istiyenlerin Nem
rutluğu vardı; Kureyş'te Lut kavminin meşhur dala
leti (sapıklığı) vardı. Kureyş'te Salih kavminin düşüklü
ğü vardı; Kureyşte Hud kavminin zayıflara karşı istismar
cılığı vardı. Velhasıl her peygamberin karşılaştığı ahlak
sızlık vardı Kureyş'te. 
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Şimdi Kur'an- ı  Kerim, Arapların bu fena huylarını 
yüzlerine vurmıyarak tarihten örnekler vermek suretiyle 
gösteriyor. Buna birkaç misal verelim 

1. Ashabı Kehif : 
o "' / 
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«İşte kavmimiz tuttular, Alah'ı bırakıp birtakım tanrılar 
eclindiler. O tanrıların gerçek olduğuna apaçık delil getir
meleri icabetmez miydi ? Allah'a yalan uydurandan daha 
zalim kimdir ?» (Kehf : 15) demişlerdi. Kureyş de böyle 
delilsiz putlara tapmakta idi. Demek hitap Kureyşe yönel-
10Jektedir. 

2. İsa AleyhfaseJama İnanan Habib Neccar : 
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«Ey kavim, peygamhE!rlere uyun. O kimseye uyun ki sizden 
bir ücret istemiyor g.etirdiği karşılığında. Ve onlar doğruya 
sevk ediyorlar. Beni yaratana .niçin ibad•et etmiyeyim ki ? 
Oysa siz, O'na döndürüleceksiniz.» (Yasin : 21 - 22) . 

3. Musa (A.) Kavmine : 
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«Musa, «Hak size geldiği zaman (sihir mi) diyorsumız ? 
Bu sihir midir ? Oysa sihirbazlar iflah olmazlar» dedi. De
diler ki : «Sen bize gıeldin ki bizi babalarımızdan gördiiğü
müz şeylerden çeviresin de yeır yüzünde büyüklük ikinizin 
mi olsun ? Biz size inanmayız.» (Yunus : 77 - 78) Kureyş de 
böyle söylüyordu. 
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«Fir'avn : «Bırakın Jı.�ni Musa'yı öldüreyim de o da Rabbı
na yalvarsın, zira ben korkuyorum ki bu, dininizi değiştiı-ir 
veya yer yüzünde fesat çıkarır.» Musa : «Ben, her kibirli, 
cebbar (zorba), hesap gününe in.ammyandan benim Rab
bim sizin Rabbinize sığındım» dedi. Fir'avn'ın ailesinden 
imanını saklıyan mü'min bir adam : «Bir adamı Rabbim 
Allah dediği için öldürüyor musunuz ? Halbuki o size bel-
gelerle geldi. Yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. 
doğru ise va'd.ettiklerinin bir kısmı siz,e dıe uJaşır.» 
(o.1-mü'minun : 28) . 

Eğer 
dedi 

Şüphesiz bu ayette Kureyş'in, Resul-i Ekrem'in üzeri
ne ü�füımesi ve Ebubekir'in de : «Rabbim Allah dediği için 
bir adamı öldürüyor musunuz ?» diyerekten koşup O'nu 
kurtarmağa çalışması da zımnen anlaşılmaktadır. 

«Fir'avn'den ve kendilerini fitnelerle fitlerler diye fo':'ndi 
adamlarından korktuklarından dolayı kavminden bir zür
riyet müstesna, Musa'ya kimse ima:n etmemişti.» (Yunus 
83) Peygamberimize de ilk önce küçük bir topluluk inan
mıştı. Müslüman olmak istiyen belki çoktu ama ceberut
ların şerinden ve korkusundan müslüman olamıyorlardı. 
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Hıatta belki onların emirleri altında olmasalardı, çoluk ço
cukları da derhal müslüman olacaklardı. 

4. Nuh Kavmi Hz. Nuh'a Şöyle Demişti : 

«Biz sana tabi olanlaırın ancak düşük, geri fikirli kimseler 
olduğunu görüyoruz; sizin bize bir üstünlüğünüzü gfümü
yoruz. Biz sizi yalancı zannediyoruz.» (Hud Sur.esi 28) 
Kureyş de aynı şeyleri söylüyordu. 

5. Hud Kavmi Hud'a : 

«Başka demeyiz; sadece seni ilahlarımızdan biri kötülük
le çarpmış (deriz) >) (Hud 54) demişlerdi. Kureyş de 
«- Ya Muhammed seni cin çarpmışsa tedavisine baka
lim . . .  » diyorlardı. 

6. Lfü, Kavmine Şöyle Demişti : 
. 
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«Siz alemlerden hiç kimsenin yapmadığı fuhşu mu yapı
yorsunuz ? Doğrusuı siz israfçı bir kavimsiniz demişti.» 
(al-A'raf : 80-81)  Kureyşte de bu menfurhuyun olduğu an
lnşılıyor. 
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7. Şuayb, Kavmine : 

«Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın, ins2ınlara 
eşyalarını eksik vermeyin. Yer yüzünde bozgunculuk ya
parak karışıklık çıkarmayın. İnanıyorsanız Allah'ın geri 
bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. Ben size bekçi deği
lim» dedi. Dediler ki : «Ey Şuayb, babalarımızın taptığını 
bırakmamızı emreden veya mallarımızdan istediğimizi 
yapmamıza mani olan seınin namazın mıdır ? Sen aklı ba
şında yumuşak huylu bir adamsın . . .  » «Ey Şuayb, bu de
diklerinin çoğundaın biz bir şey anlamıyoruz. Ve biz seni 
aramızda zayıf görüyoruz. Eğer taraftarların olm�ısaydı 
seni taşladık. Esasen senin, bizim gözümüzde iübann 
da yok» d·edilıer.» (Hud : 91)  Kureyş'te de, Medine tacirle
rind.e de evvelce ticaret ahlakı düşüktü. Eksik ölç·er, yan
lı.ş tartarlardı. Yani mutaffif idiler. 

b)  Y u s u f  K ı s s a s ı n  d a n  
A l a c a ğ ı m ı z  D e r s l e r  

Bu kıssalarla insanların za'fları dile getirildiği gibi 
her birinde insanlığa pek çok dersler de verilmektedir. 
Bütün Kur'an kıssalarından alınacak ibretler üzerinde 
durmak, konumuzu aşar. Bir fikir vermek üzere biz, sa
dece Yusuf Aleyhisselam Kıssası üzerinde biraz durmak 
istiyoruz 

1. Yusuf bir ru'ya görmüştü. Gördüğü bu ru'ya 
mutlaka çıkacaktı. Çünkü peygamberlerin gördükleri 
ru'yalar «Sahalı aydınlığı gibi çıkar.» 
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2. Kardeşlerinin Yusuf'u kıskanmaları anlatılarak 
hasedin kötülüğü ve en temiz soylu insanları dahi bazen 
ne kötü işlere sevkedebileceği ifade edilmektedir. 

3. Kardeşleri Yusuf'u kuyuya atmışlar ve bu, Yu
suf'a ağır gelmişti. Ama böyle olmasaydı, Yusuf'un gördü
ğu ru'ya gerçekleşrniyecekti. Demek ki insanın nefsine 
ağır gelen şeylerin altında Allah'ın bin bir hikmeti gizli
dir de insan o anda o hikmetleri anlıyamaz. Onun içindir 
ki Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in de «Belki siz bir şeyi 
kötü görürsünüz ama o, sizin için hayırlıdır ve iyi gördü
ğünüz şe,,- de sizin için şerli olabilir» (al-Bakara : 216) bu
yuruyor. 

Erzurum'lu İbrahim Hakkı Hazretleri de Ma'rifetna
me'sinde şöyle der : 

«Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki ğayreyler, 
Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, 

Neylerse güzel eyl,er ...... » 

«Deme şu niçün şdyl.e, Yıerincedir ol öyle. 
Bak sonuna sabıreyle, Mevla görelim neyler, 

Neylerse güzel eyler ...... » 

4. O halde Al ah'ın takdirine, Yakub Aleyhisse
lam gibi «Fa sabrun camil : Bana güzel sabır düşer» deyip 
sabır ve rıza gösterınek gerektiği empoze edilir. 

5. Yusuf, köle ol arak alınmış, ama onu satın alan 
başbakan, ona evlat muamelesi yapmıştı. Karısı Zeliha, 
Yusuf'un güzelliğine hayran kalıp kendini ona arzetmişti. 
Yusuf : «0 efendim bana güzel baktı, (İyiliğe kötülük 
eden) .zalimler iflah ollmaz» demişti. Bununla Kur'an, iyi
Uk görülen yere nankörlük edilmemesini telkin etmiş 
oluyor. 
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6. Yusuf'un kaçtığını, kadının arkasından koştuğu
nu gören başbakan; karısının Yusuf aleyhinde şehadetine 
inanmamış, yanındaki ehl-i vükufun fikrine müracaat et
tikten sonra adilane hüküm vermiş, ikisine de öğüt ver
mişti. Bu sur.etle hissiyata kapılmamamız, meseleyi etraf
lıca tetkik ederek tarafsız hüküm vermemiz emredilmiş 
oluyor. 

7. Bütün kadınlar, Yusuf'un güzelliğine hayran ka
lıp, kendilerine ram olmadığı takdirde zindana attıracak
ları tehdidinde bulundukları halde Yusuf, iffetini koruma
yı, hiyanet etmemeyi zindana atılmağa tercih etmişti. De
mek inanmış insan, her zaman iffetini böylesine koru
malıdır. 

8. Zindanda Yusuf'un arkadaşları ru'y.a görmüşler, 
bunu Yusuf'a anlatmışlardı. Yusuf da bu ru'yayı on
lc.ırın ifadesine göre tabir ederek birinin kurtulacağını, di
ğerinin .asılacağını söylemişti. Ru'yanın tabiri, işine gelmi
yen kimse bunu uydurmuş olduklarını söyledi ise de Yu
suf : «Artık iş böyle sizin dediklerinize göre yerine geti
rildi» dedi. O halde ru'yayı doğru - dürüst söylemek lazım 
dır. 

9. Melik (Firavn) in ru'yasını kimse tabir edeme
miş (Adğasü ahlam) demişlerdi. Bunu ancak Yusuf Aley
hiseıam güzelce tabir etti ve tabiri, olduğu gibi çıktı. O 
h alde ru'yayı her adama söylemek doğru değildir. Ehline 
söylemelidir. Ru'yayı ancak v,'2hbi ilme vakıf olan kimse 
fobir edebilir. Meşhur sözdür : «Ru'yayı görende değil, yo
randadır.» 

10. Nihayet, Yusuf (A ) doğruluğunun karşılığını 
görmüş, Mısır'a başbakan olmuştu. Ona iftira eden kadın
ların yalanları, sonunda meydana çıkmıştı. Hiçbiri haki-
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kat gizli kalmaz, önünde sonunda meydana çıkar, «Yalan
cmın mumu, yatsıya kadar yanar.» 

1 1 .  İnsan, elinden geldiği, ehil olduğu bir şey hu
susunda millete hizmetten kaçınmamalıdır. Çünkü Yusuf 
Fir'avn'e «Ey melik, lııeıni yer hazinelerinin ü�erine vekil 
tayin et, zira ben bu işi korur ve bilirim.» dediği zaman, 
nefsini kayırmadığını da söylemiş «Muhakkak nefis, el
bette kötülüğü emredicidir» demişti. Bu suretle işlerin eh
lıne tevdi edilmesi fikri aşılanmaktadır. 

12. Ve nihayet hiçbir hasetçinin hasedi, Allah'ın 
nasibettiği nimetin önüne geçemez. İşte Yusuf'un kardeş
lerinin hasedi, onun yücelmesine engel olamamıştı. So
nunda hasetlenenler pişman olur, utanırlar : «Vallahi Al
lah, seni bize üstün kıldı» derler, boyun eğerler. 

«Zalimlere bir gün dedirir kudr.et-i Mevla 
Tallahi la kad askerellahu aleyna.» 

Nitekim Kureyş'in hasedi, Resul-i Ekrem'in yücelme
sine, İslam Dinini kurup insanlığı aydınlığa kavuşturma
sına mani olamamış ve o hasetçiler, sonunda O'nun önün
de dize gelip af dilemişlerdi. 

İşte kısaca Yusuf Kıssasından alacağımız birkaç ib
ret dersi. . .  Daha alınacak nice ibretler var. Kur'an'ın bü
tün k:ssaları da böyledir. Onlar hikaye değil, cemiyetin 
dile getirilmiş dertleridir. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'de 
bunları okurken dikkatle Üzerlerinde durulmalı, ve bun
hırla biz insanlara ve:�ilmek istenen derslerin, ibretlerin 
çıkarılmasına çalışıl malıdır. 

c .  K ı s s a d a T e k r a r 
Kur'an-ı iyi anlamıyan bazı 

fikirlerini benimserniş olanlar, 
oryantalistler ve onların 
Kur'an'daki kıssaların 
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tekrar ettiğini ve bunun bıktırıcı bir şey olduğunu söyli
yerek Kur'an'a dil uzatırlıar. Bu hususta Carlyle'ın sözünü 
yukarıda kaydetmiştik. 

Bütün bunlar, Arap edebiyatını ve Kur'an'ın gayesini 
iyi bilmemekten ve kötü niyyetten doğmaktadır. Önce tek
rcır, Arap edebiyatının bir özelliğidir. O edebiyatta tekrar 
da yerinde yapılırsa sanattır. :Saniyen Kur'an bir dini da
vet kitabıdır. Kıssayı da dini bir gaye için getirir dini bir 
etki uyandırmak için, konuya uygun olarak bir kıssanın 
belirli bir halkasını zikreder. Daha önce anlatılan bir hal
kayı tekrar ederse mutlaka onu taze bir çeşni içinde an
latır. Şimdi bu hususta sözü merhum Seyyid Kutub'a 
bırakıyorum. Seyyid Kutub, Kur'an'da Edebi Tasvir adlı 
eserinde diyor ki : 

Kur'an'da kıssa, dini gayeye hizmet etmiştir. Bu hiz
met, kıssaların arz usulünde, hatta bizzat bünyesinde açık 
izler bırakmıştır. Aşağıda bu eserleri açıkça göstereceğiz 

Bu hizmetin birinci eseri, bir tek kıssanın ekseriya 
birçok yerlerde tekrarlanmasıdır. Lakin umumiyetle kıs
sanın tamamı tekrarlanmaz, bazı halkaları tekerrür eder. 
En çoğu da ondan alınacıak ibrete yapılan sür'atli işaret
lerdir. Fakat kıssanın gövdesi tam olarak pek nadir, ve o 
lrnnudaki özel münasebetlerden dolayı tekrnrlanır. 

İnsan bu tekrarlanan halkaları, geldikleri yeri düşü
r.erek okuduğu zaman seçilen halkanın söz gelişi ile tama
men alakadar olduğunu görür. Daima hatırda tutmalıyız 
ki Kur'an, bir dini da'vet kitabıdır. Arz olunan kıssa hal
kasiyle, bunun arz olunduğu siyak (söz gelişi) arasındaki 
uyum, birinci gayedir. Bu, daima böyledir. Sanat endişe
siyle bozulmaz. 

Kıssanın tekerrür eden bazı parçalarının anlatımın
da sabit bir kanun (kural) olabilecek bir husus var ki 
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kıssalar nüzul sırasına göre okunduğu zaman tamamen 
açığa çıkar. Kıssalıarın ekserisi kesik bir işar,etle haşlar. 
Sonra bu iraretler azar azar uzanır; sonra büyük halkalar 
sunulur. Bunların mecmuu kıssanın gövdesini teşkil eder. 
Büyük halkalar arz olunurken münasebet düştükçe kesik 
işaretler devam eder, kıssa halkalarını tamamlayınca san
ki bütün anlatılanlar bu işaretlerden ibaret kalır. 

Bu kurala bir misal ol.arak Musa kıssasını verebiliriz. 
Çünkü o, Kur'an'da en çok tekrarlanan kıssadır. Bu ba
kımdan tekrar hususunda tam bir fikir verir. 

Bu kıssa takriben otuz yerde gelmiştir. Bunlardan 
önemlilerini zikredip sadece ismen v.aridolduğu yerleri ih
mal edeceğiz. Bu kısscı. bu yerlerde nasıl gelmiştir ? Aşa
ğıdaki merhaleleri takibederek 

1 .  al-A'la suresinde (nüzul sırasına göre sekizinci 
sure) kısa bir işaret var : 

«Bu ilk sahifelerde, İbrahim ve Musa sahifelıerinde de 
vardır.» Buna yakın bir işaret de Necm suresinde mev
cuttur. 

2. Fecr (Onuncu sure) de Ad ve Semud'dan sonra 
Musa zikredilmeden önte Fir'avn'e bir işaret vıar : 

«0 kazıklar sahibi Fir'avn'e. Ki bütıüın bunlar meml·eketler 
(in) de azgınlık edenlerdi. Oralarda fosadı çoğaltmışlardı. 
Rabbiıı onların üzeı·lerine bir azap kamçısı döküverdi.» 
Buna yakın bir işaret de Buruc suresinde (27 nci sure) 
vardır. 

3. al-A'raf surnsinde (39 uncu sure) kıssayı Nuh, 
Hud, Lılt ve Şuayb'in müşterek kıssalarını arz ederken 
ilk defa tafsile başl ıy:ır. Burada davet ve tekzib siğası 
ve yalanlıyanları yakalıyan azap birleşmiştir. 
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Kıssa burada Musa ve Harun'un, Fir'avn'e ve adam
larına gönderilmesiyle başlamış «Sonra onların peşin
den Musa'yı, ayetlerimizle ve apaçık bir yetki ile Fir'avn'e 
ve adamlanına gönderdik . .. » Sonra Asa ve Yed-i Beyza 
mu'cizeleri, sihirbazların toplanması, onlarla Musa ara
sındaki yarışma, Musa'nın galibiyyeti ve onların Musa'ya 
inanması. Sonra Fir'anv'in İsrail oğullarına işkencesi, çe
kirge, kımıl, kurbağa ve kanın Fir'avn'e ve kavmine mu
snllat edilmesi, onların Musa'dan yardım dilemeleri ve iş
kenceyi bırakmaları ve tekrar İsrail oğullarına zulme dön
meleri, sonra İsrail oğullarının Mısır'dan çıkışları, çıktık
tan sonra Musa'dan, Mısırlıların ki gibi kendilerine de bir 
ilah edinmesini istemeleri, Musa'nın onlara Rablerini ha
tırlatması, daha sonra Rabbiyle otuz günden sonra bu
lt1şma ahdi ve bu miadın kırka çıkarılması, Musa'nın Hab
bini görmek istemesi, dağın darmadağın olması ve Mu
sa'nın bayılıp ayılması, kavmine dönüp onları bir buza
ğıya ilah diye tapıyor bulması, kardeşine kızması, sonra 
R abbiyle konuşmasını görmeleri için onlardan kırk kişiyi 
se:çip götürmesi, onların da açıkça görme davasına düş
meleri üzerine dağın onları örtüp (öldürmesi) , sonra di
rilmeleri ve rahmetin ancak Nebiyy-i Ümmi'ye tabi olan 
mü'minlere yazılmış olduğu gerekçesiyle onların reddedil
mesi. . .  

4. Sonra müşterek kıssalarda risalet, yalanlama ve 
yalanlayıcıların helak edilmesine dair iki şiaret geliyor. 
Biri Furkan suresi (42) diğeri Meryem suresi (44) ndedir. 

5. Taha suresinde (45) başka bir tafsil var. A'raf 
suresinde geçen bir halkadan başlıyor. Bu halka, Musa'
nın Tur tarafında ateş görmesidir : «Musa'nın haberi sa
na geldi mi ? Hani bir ateş görmüştü de ailesine : «Siz 
(burada) durun, Ben bir ateş gördüm. Belki ondan size 
bir kor getirir, yahut ateşiııı yanında bir kılavuz lıulu-
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rum.» demişti. İşte (Musa) ona gidince kendisi.ne (şöyle) 
nida olundu : «Ey Musa, şüphesiz ben senin Rabbinim. 
Haydi papuçlarım çr.kar. Çünkü sen mukadd-es vadide, 
«Tuwa» dasın. Ben sıe!D.İ peygamber olarnk seçtim. Şimdi 
vahyolunacak şey!erli dinle ... » Fir'avn'e gitmesi t.eklif edi
lince, kendisine destek ve vezir olmak üzere kardeşi Ha
run'u da kendisiyle beraber göndermesi için Rabbiyle ko
nuşuyor. Alalı onıa doğumu ve annesine reddi hususun
daki ni'metini hatırlatıyor - sür'atli bir işarette -. Son
ra kıssa, A'raf'taki şekliyle yürüyor (Ancak çekirge, kı
mıl, kurbağa, ka.n mu'cizeleri, İsrailoğullarının Fir'avn 
idaresinde yaşamala rı ve Fir'avıı'in zulmü anlatılmıyor. 
Halkaya başka bir ilh e yapılıyor : O da buzağıyı yapanın 
Samiri olduğu ve nasıl yapıldığıdır. Sür'atle zikrediliyor, 
fakat mikat ihmal edfüyor) . 

6. Şuara suresinde (47) kıssa, peygamberlik dev
resinden baıılıyor, Mısır'dan çıkışma kadar olan adamları 
takibediyor. Fakat buradıa iki husus ilave ediliyor : Birin
c!si, Musa'nın, Mısırlıl ardan birini öldürmüş olduğu için 
cezalandırılmaktan korkması ve Fir'anv'in Musa'ya ken
di evinde yetiştirilmü; olduğunu hatırlatmasıdır. İkincisi 
ise denizin büyük bir dağ gibi ikiye bölünmesidir. Keza 
burada Fir'avn ile Musa arasındaki konuşmada Mu.sa'nm, 
ilahım sıf.atlariyle isbatında v.e yine sihirbazlarla konuş
mada bir çeşitlilik vardır. 

7. Nemil Sure:ürde (48) müşterek kıssalarla be
mber özet olarak yalanlama ve azap halkası zikrediliyor. 

8. Kassas Suresinde (49) ilk halkasından başlıyor 
Kavminin cevrü cefa çektiği hengamede Musa'nın doğu
mundan, Tabuta konulup denize atılmasından, Fir'avn 
ailesinin onu almasmdan, süt verenlerin ona haram kı
lınmasından (onları emmemesinden) ,  annesinin, kızkarde-
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şine Musa'yı takibetmesini söylemesinden, onun Musa'yı 
halinden tanımasından ve Fir'avn ailesine bir süt emziren 
göstermesinden - ki Musa'nın annesidir - sonra büyü
mesinden, Mısırlıyı öldürmesinden, başka birini de öl
dürmeğe çalışmasından, o adamın da birinci öldürmesini 
ifşa edeceğini söyleyip Musa'yı tehdit etmesinden, şehrin 
uzak yerinden koşup kelen bir adamın Musa'ya kaçmayı 
tavsiye etmesinden, Musa'nın Medyen'e gitmesinden, bü
yük ihtiyarın iki kıziyle karşılaşmasından, onların hayvan
lannı sulamasından, onlardan birinin Musa'yı beğenme
sinden ve babasına onu hizmetçi tutmasını tavsiye etme
sinden, kayın pederiyle beraber çalışmasından ve şart ge
reğince onun kıziyle evlenmesinden, sonra oradan ayrı-
1.ıp ailesini götürmesinden, yolda ateş görmesinden (ki 
'Iaha suresinde kıssa bu ateş görmesinden başlıyor) bah
seder ve kıssa ötekinde olduğu gibi seyrine devam eder. 
Yalnız Fir'avn'in şu sözüyle kızgınlığı ilave edilir : «Ey 
Haman, haydi benim için çamurun üzerine ateş yak da 
bana büyük bir kule yap. Belki ben Musa'nın Tanrısına 
tırmanıp çıkarım» Kıssa, Musa çıktıktan sonra Fir'avn'in 
boğulması halkasiyle sona erer. 

İsra suresinde (50) Fir'avn'i boğup İsrail oğullarını 
kurtarıp yerleştirmeğe sür'atli bir işaret yapılmaktadır. 

9. Yunus Suresinde (51) diğer müşterek kıssalar 
ortasında yalanlamanın akibeti hakkında bu kıssaya da 
bir temas vardır. Orada da sihirbazlar halkası, İsrail oğul
brının denizi geçmeleri, Fir'avn'in, onların peşine düşüp 
boğulmasına özetle temas edilmektedir. Lakin boğulma 
halkasında Fir'avn'in bir sözü ilave edilmiştir : «Dedi ki :  
«İsrail oğullarının inanmış olduğu ilah'tan başka ilah ol
madığına inandım.» Bu sözü şöyle reddedilmiştir : «Şim
di mi ? Bundan önce isyan etmiştin ve sen fesatçıla:rdan 
idin ? Bugün seni (cansız bir) beden olarak (karada yük-

488 



sek bir yere atıp) bırakacağız ki arkandan geleceklere 
bir ibret olsun.»  Bu ziyade yalnız burada vardır, başka 
yerde yoktur. 

10. Hud suresinde (52) müşterek kıssalar meya
nında yalanlamadan sonraki helake bu kıssa ile de sür'at
le işaret edilmiştir. 

11 .  Gafir suresinde (yahut da Mü'min suresinde) 
(60) Fir'avn ile Musa arasındaki muhavere halkası arz 
olunuyor, lakin bu konuşmada Fir'avn'ın «Bırakın beni 
Musa'yı öldüreyim de Rabbine yalvarsın bakalım.» sö
ziyle Fir'avn ailesinden imanını gizliyen Mü'min bir ada
mın çıkarak Musa'yı savunup onu öldürmemelerini, zira 
onun doğru yolda olabileceğini söylemesi ilave edilmiştir 
ki bu ilave de sadece burada mevcuttur. 

12. Fussilet suresinde (61)  sür'atli bir işaret var
dır. Zuhruf suresinde (63) iki sür'atli işaret vardır. La
kin orada Fir'avn'in şöyle demesi ziyade ediliyor : «Mı
sır mülkü benim değil midir, bu nehirler altımda akıp 
dururken ? Görmüyor musunuz ? Yoksa ben ondan hayırlı 
değil miyim ? O ki hakirdir, (meramını) bile hemen hemen 
açıklıyamıyor.» Bu ziyade de yalnız bu surede var. 

13. Zariyat suresinde (67) Musa'nın Fir'avn'e gön
derilmesine ve Fir'avn'in onu yalanlamasına ve oiiun hela
kine sür'atli bir işaret var. 

14. Kehif suresinde (69) Musa'nın Allah katında 
bir rahmet verilmiş ve bir ilim öğretilmiş bulunan bir kul 
ile karşılaşması halka;ı sunuluyor. Musa onun ilminden 
istifade etmek için onn arkadaş olmayı istemiş, o da ken
disiyle arkadaş olmağa dayanamıyacağını söylemiş, Musa 
sı:ıbredeceğini vadetmi§, sonra sabredememiştir. Çünkü o 
adam, Musa'nın künhünü anlıyamadığı, gayesini bilmedi-
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t;i birtakım işler yapmağa kalkmıştır. Nihayet o alim 
adam, o işlerin sırrını Musa'ya açmış ve ayrılmışlar. Bu 
ela yalnız bir defa zikredilen bir halkadır. 

15. İbrahim ve Enbiya surelerinde (72, 73) iki sür' -
atli işaret vardır. İkincisinde önemli olan, daha önce bu 
fasılda işaret etiğimiz üzre Tevrat'ı «Furkan» diye va sıf
l<ımasıdır. 

16.  Bakara suresinde (87) İsrail oğullarına Al13.h -
ı:rı nimetlerini ve onların bu nimetlere şükür etmemekle 
ve inkarla karşılık verdiklerini hatırlatırken başka bir taf
silat var. - Bu arzda Musa kıssasında sebkat eden bazı 
halkalar tekerrür etmektedir. Bunlar arasında Cenab-ı 
Hakk'ın onlara Menn ve Selva (kudret helvası ve bıldır
cın) vermesi de var. - Fakat burada onların bu ni'metlere 
tenezzül etmemesi, kudret helvası ve bıldırcın yerine baş
ka yiyecekler istemeleri, sonra Allah'ın, kesmelerini is
tediği bakara halkası, onların burn.ı habire geciktirmeleri, 
S) fatlarını sormağa bu suretle kesmemek için bahane ara
rnağa başlamaları, nihayet özürleri kalmayınca kesmeleri 
zikrediliyor : «Kestiler, az daha yapmıyacaklardı». Görül
düğü üzre bu da daha önce hiç zikredilmiyen yeni bir hal
kadır. 

17. Nisa suresinde (92) inat ve yokuşa sürmele
rine, hilelerine delil olmak üzere Allah'ı açıktan gö rme 
tıüeplerine işaret vardır. 

18. Maide suresinde (112) Arzı Mukaddes «Filis
tin» kapılarında durup içeri girmemeleri zikrediliyor : 
«Dediler ki : Ey Musıa orada zorba bir kavim var. Onlar 
oradan çıkmadan biz kat'iyyen oraya girmeyiz, eğer çı

karlarsa o zaman giricileriz.» Şu kavline kadar : «Dediler 
«Ey Musa, Onlar orada oldukça biz oraya katiyyen gir
ll"! eyiz. Git, sen ve Rabbin (beraber onlarla) savaşın, biz 
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burada oturucularız.» Dedi : «Rabbim, ben ancak kendi 
nefsime ve kardeşime hüküm geçirebilirim ? Bizimle, fısk 
eden kavim arasını ayır. (Allah) buyurdu : «Orası onlara 
kırk sene haram edilmiştir, yerde sersem dolaşacaklar
dır, fısk kavme üzülme.» Ve onları orada Tih'te bırakı
yor, artık bundan sonra Musa hiç zikredilmiyor. Beni İs
rail'den de bahsedilmiyor. Ancak ayrılığa düşmeleri İsa'
ya ve müslümanlara düşmanlıkları söyleniyor. 

Bu kıssa Kur'an'da en çok tekrar edilen kıssadır. Bu 
maruzattan tekrarın ne'vini görmüş olduk. Ve gördük ki 
- altı yerden maad.a - Kıssaya sadece söz gelişinin ge

reği veçhil.e tevcihi işaretler var. Temel halkalar hemen 
hemen hiç tekrar edilmemektedir. Eğer kıssanın bir hal
kası tekrar edilmişse, o tekrarında muhakkak yeni bir 
şey getirmiştir. Bu kıssa, diğer kıssalara da bir örnektir. 
Bunun ışığı altında anlıyoruz ki bazı, tetkik ve dikkat et
meden sathi olarak Kuran okuyanların zannettikleri gi
bi Kur'an kıssalarında mutlak tekrar yoktur. 

Kur'an'da kıssanır, dini gayeye hizmetinin - tekrar
dan başka - eserlerinden biri de, kıssanın, bu gayeyi ifa
de edecek kadar ve bu gaye ile ilgili kısmının anlatılma
sıdır. Bundan dolayı kıssa, kah başından, kah ortasın
dan, kah sonundan anlatılır.» (') 

B - DARB-I ME�SELLER : 

( 1 )  Seyyid Kutub, Ku::'an'da Edebi Tasvir, S. Ateş Çevirisi, İstan
bul, 1969 s. 235-242 
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«Ey insanlar, bir mesel darbedildi, onu dinleyin : O Al
lah'tan başka yalvardıklarınız, hepsi toplansa da yillle bir 
sinek dahi yaratamazlar. Şayet sinek onlardan bir şey ka
çırsa onu ondan kurtarıp alamazlar. Talip de matlfrp da 
zayıf. Allah'ı layıkiyle takdir ed.emediler. Şüphesiz Allah 
kuvvetli va azizdir.» (al-Hace : 73 - 74) . 

Deniliyor ki : Araplar putlarına koku ve bal sürerler 
ve Üzerlerine kapıları kilitlerlerdi. Bir delikten bir sinek 
girer, putun üzerindeki balı yerdi. ( ')  Şimdi kendi üzerin
dekini alıp götüren bir sineğe mani olmaktan aciz olan bu 
taş parçaları, nasıl ilah olabilirdi ? Halbuki İlah güçlü 
ve kuvvetli olur. 

«Onlara iki adamı misal ver : Birine iki üzüm bağı verip, 
etrafını hurmalıklarla çevirmiş, ve aralarında ekinler bi
tirmiştik. Her iki bahçe de ürünlerini vermişlerdi. Hiç
bir şeyi eksik bırakmamışlardı. İkisinin arasından biir de 
umak akıtmıştık. Onun başka gelirleri de vardı. Bu yüz
den ark,�daşiyle konuşurken : «B.en malca senden zıeıngin, 
rmfusça da senden daha itibarlıyım» dedi. Kendisine böy
lf'ce yazık ,ederek bahçesine girerken : «Bu bahçenin bata
cağını hiç zannetmem; kıyametin kopacağını da sanmı
yorum. Şayet Rabbıma döndürülsem bile ben orada da 
bundan daha iyisini bulurum» dedi. Kıendisiyle konuşan 
arkadaşı ona : «Seni topraktan, sonra nutfıeden yaratan, 
sonunda da insan kılığına koyanı mı inkar ediyorsun ? 

O )  Kadi Beydavi cilt 2, s. 1 12 .  
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Ama, O, benim Rahbim ola.n Allah'tır. Rabbıma kimseyi 
ortak koşmam. Bahçene girdiğin zaman - Her ne kadar 
beni kendinden mal ve nüfus bakımından daha az bulu
yorsa:n da - «Allah dilemiş yaratmış (maşıallah) ! Kuvvet 
ancak Allah'a mahsustur !» demen gerekmez mi ? Rabbim, 
seınin bahçenden daha iyisini bana verebilir. Ve seninkinin 
iiz•erine gökten bir folaket gönderir d·e bahç•en yerle bir 
olur. Ya da suyu ç,e,kilir, bir daha da bulamazsın.» dedi. 
Nitekim ürünleri yok oldu; bağın alt üst olmuş çardak
ları karşısında sarf ıettiği emeğe iyi yanarak ellerini oğuş
turup : «Keşki R.abbime bir kims·eyi ortak koşmasaydım !» 
diyordu. Ona All.ah'tan başka yardım edebilecek birkaç 
adamı da yoktu; kendi k·endini de kurtaramadı. İşte bu
rada kudret ve hakimiyyet, varlığı gerçek olaın Allah'ındır. 
Mükafatlandırma bak�mından hayırlı olan da, sonuçlan
dırma yönünden hayırlı olan da O'dur. Onlara dünya ha
yatı misalinin, tıpkı şiiyle olduğunu anlat : Gökten indir
diğimiz su ile yer yüz.ünde yetişen bitkiler biribirine ka
rışır ama sonunda rüzgarın savuracağı çerçöpe döner. 
Allah, her şeyin üstünde bir kudrete sahip olandır.» (al -
Kehf : 32 - 45) .  

C - TABİAT OLAYLARI 

Kur'an-ı �rim, mk sık tabiat hadiselerini ele alır. 
Bunlar üzerinde aklı çalıştırmayı emreder. Bunlar üze
rinde düşüne düşüne Allah'ın tek yaratıcı olduğunu bul
mamızı ister. Birçok üyetlerin sonu «'afalata'kılıln. = Dü
şünmüyor musunuz ?» «İbret almıyor musunuz ?» diye bit
mektedir. Kur'an diyor ki 

«Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gecenin ve gün
düzün değişmesinde akıl sahipleri için (Allah'ın varlığına) 
deliller vardır. Ayahfa, oturarak ve yanları üzerine yatmış 
iken Allah'ı anıp göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde dü-
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şü:nenler : «Rabhimiz ! bunu boş yere yaratmadın, seni 
tesbih ederiz, bizi Cehennem azabından koru.» derler.» 
(Al-i İmran 190 - 191) . 

İstidlalin kaynağı bir halden bir hale geçmektir; ya
ni değişmedir. Ayette değişmenin bütün çeşitleri gösteril
miştir : Zira değişme ya bir şeyin kendinde olur; gece ve 
gündüzün değişmesi gibi. Ya parçasında olur : şekillerinin 
değişmesiyle unsurların değişmesi gibi, veya şeyin kendi 
d:şında olur : Yerlerinin değişmesiyle feleklerin (gök ci
si mlerinin) değişmeleri gibi. Peygamber (S.A.V.) den ri
Yayet edilmiştir : «Waylun liman kara'aha wa lam ya�;afak
kar fiha. = Bunu okuyup da üzerinde düşünmiyen kim
se-ye yazık !»  Yine O'ndan (Salat ve selam üzerine olsun) 
rivayet edilmiştir ki «Bir kişi döşeğine sırt üstü yatarken 
başını kaldırıp yıldızlara baktı da «Şehadet ederim ki se
nin Rabbın, yaratıcın var; Allah'ım, beni affet» dedi. Al
lah da ona bakıp onu affetti. Bu da usul ilminin ve bu 
ilim erbabının şerefine açık bir delildir.» (') 

«Size kulak, gözler ve kalbler yaratan O'dur. Yine de şük
rettiğiniz azdır. Sizi yerde yaratan, yapan O'dur. Ve O'na 
sevk olunacaksınız. Yaşatan v,e öldüren O'dur. Hecenin 
''e gündüzün değişmesi de O'nun eseridir. Hiç mi düşün
müyorsunuz ?» (al-Mü'minun : 78 - 80) .  

«Göklerin ve yerin melektitunu, Allah'ın yarattığı her şe
yi ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimalini düşünmüyor
lar mı ? Bundan sonra hangi söz,e inanacaklar ?» (al -
A'raf : 185). 

«Ölü yer, onlar için bir delildir ki biz onu diriltük ve 
on dan taneler çıkardık ki ondan yerler. Ve orada hurma
dan, üzümden bahçeler yarattık ve orada çeşitli gözeler 

( 1 )  Kadl Beydavi, c. ı ,  s. 251 .  
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fışkırttık ki meyvalarından ve ellerinin emeklerinden ye
sinler. Şükretmiyorllar mı ? Gerek yerin bitirdiklerinden, 
gerek kendi nefislerind,en ve bilmediklerinden olsun bü
tün çiftleri yar.atan Allah'ı tıesbih ederim; gece de onlar 
için bir delildir ki ondan günclıüzü soyup alırız, hemen ka
ranlıkta kalıverirler. Güneş de kendi kararlaştırılmış ol
duğu yerde akıp gitmektedir. Bu, güçlü ve bilgin Allah'ın 
kanunudur. Ay için de sonunda kuru bir hurma dalına 
döneceği konaklar 1tayin etmişizdir. Aya erişmesi, güneşe 
gerekmez; gece de gündüzü geçemez; her biri bir felekte 
;yüzmektedir1er.» (Yasin 33 - 49) . 

«Şüphesiz göklerde ve yıerde inananlar için deliller var
dır ... » (al-Casiye 2) 

İşte Kur'an-ı Kerim, böyle tefekkürden çıkıp yakine 
varmış bir imanı muteber sayar, düşünceyi üstün tutar. 
İslamda hitap, akladır. Deli, mükellef değildir. İtikad an
co.k yakinden alınır Zan ve şüphe üzerine itikad kurula
maz. Kur'an, muarızlarına 

«De ki : Kesin delillerinizi getirin işte benimle beraber 
olanların ve benden iincekHerin zikri (kitabı, öğütü) bu
dur. Hayır, onların çoğu gerçeği bilmez de yüz çevirir.» 
(al-Anbiya : 24) . 

Ancak kesin delil ve derin tefekkürle gerçeği bulmuş, 
yakinen inanmış olanlardır ki Allah'a tamamen bağlanır, 
Yarlığını O'na verir, O'nun büyüklüğünü ve sevgisini içle
rinde duyarlar : 

«Allah'ı:n kulları ara�ında Allah'tan ancak alim kulları 
(iayıkiyle) korkar.» (Fatır 28) . 

1. İslam taklidi reddetmektedir : 

«Onlara : «Allah'ın indirdiğine tabi olun.» dendiği zaman 
«Biz, babalarımızı fü:erinde bulduğumuz şeye uyarız.» 
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derler. Babaları bir şey düşünmeseler de ve doğru :tolda 
olmasalar da mı ?» (al-Bakara : 170) . 

Bu körü körüne taklid, insanları geri bırakmaktadır. 
İşte Arapların, Yahudilerin ve Hıristiyanların bu kadar 
gerçeklerden sonra Resulullah'a uymalarına engel olan 
şey, bu taklid olmuştur. 

İlkel toplumlarda adetler ve görenekler kanun yerine 
geçer. 

Araplara göre - O zaman diğer toplumlar da onlardan 
farksızdı. - Bir ahlakın, bir fikrin ölçüsü, babalarından 
kendilerine miras kalan atletlerdi. Eğer o ahlak o fikir 
babalarından kalana uyuyorsa fazilet, uymuyorsa rezilet 
(fena) idi. İşte Peygamber, vahdaniyyete (Allah'ın birli
ğine) , Cennet ve Cehenneme çağırınca onların dillerine 
persenk ettikleri cevapları şu oldu «Biz, babalarımızdan 
böylıe bir şey duymadık» Bfr inkılab meydana getiren is
lamiyyeti, kendi fikirlerine ve geleneklerine uymadığı için 
reddettiler. 

2. Arapları.n İslamiyyeti Reddetmelerinin 
Başka Sebepleri : 

a) Bunların başında kıskançlık gelir, Ebucehil şöy
lt: demişti : «Abd-i Menaf Oğulları, şerefte bizim rakibi
mizdir. Biz rekabette onlarla öteden beri atbaşı yürüdük ... 
Ama şimdi onlar : «Bizden kendisine vahiy gelen bir pey
gamber çıktı» diyorlar. Vallahi onun gibi bize de vahiy 
gelmedikçe onu asla kabul etmeyiz .»  Yüce Tanrı onun bu 
sözlerine şöyle temas etmektedir 
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-<<Onlara bir ayet geldiği zaman «Allah'ın peygamberleri
ne verilen bize de verilmedikçe inanmayız.» dediler. Allah 
risaletini (Peygamberliğini) kime vereceğini bilir .. » (al
.An'am 124) (1) 

b) Kendilerini :Resulullah'tan daha zengin, daha 
'üstün, O'nu ise bir yetim görüyorlardı. Vahiy gelse idi da
ha üstün birine mesela Velid'e veya Taif Reisi Ebu Amr 
ibnu Umeyr as-Sakaii'ye inmeliydi 

·«Dediler ki : Biz malca ve evlatça daha çoğuz; biz azab
edilmeyiz.» (s.ebe 35) _ 

-«Dediler ki; bu Kur'an iki karyeden, daha büyük bir ada
·ma indirilmemeli miydi ? (az-Zuhruf : 31) 

c) Kur'an kölelerle efendileri insanlık bakımından 
;bir tutuyordu. Bu da onların işlerine gelmiyordu 

d) Zengin, fakir İlahi hüküm karşısında eşit idi. 
Halbuki onlara göre zengin ve şerefli olan birinin diyeti, 
fakir olandan; Kureyş'in ve diğer bazı kabilelerin diyeti 
0diğer bazılarından üstün idi. 

e)  Kadınlara büyük haklar tanınmıştı. Halbuki on
]ara göre kadın, alımp satılan bir meta'dıan farksızdı. 

f) Bunlarda tic3.ret namusu yoktu. Kur'an ise aldat
,mağı eksik ölçüp yanlış tartmağı yasıak ediyordu. 

g) H.er türlü şEhvani duygularım istedikleri yollar
.. dan tatmin etmeyi meşru görüyorlardı. Halbuki Kur'an 
nefsi dizginliyordu ., 

h) İslama inan: rlarsa birçok menfaatleri elden gi
,decek, Reis iken Muhammed Aleyhisselam'ın emri altına 
geçeceklerdi. İşte bu hased, onların içlerini kemiriyordu. 

ı) Yerlerinden yurtlarından olurlar diye korkuyor
lardı. Haris ibnu Osman ibn. Nevfel ibn. Abdi Menaf, 

\ 1 )  Kadi c. 1 ,  s. 40 : . .  
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f�esulullah'a gelip şöyle demişti «- Biz senin hak üze
r.i nde olduğunu biliyoruz. Fakat Araplara aykırı gidip sa
no uyarsak, bizi yurdumuzdan çıkarac�klar diye korkarız. 
Biz nihayet bir lokma kadar bir şeyiz.» Şu ayet indi 
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«Dediler ki : Hidayete uyarsak, yerimizden yurdumuztlaııı 
oluruz.» Biz onları, bizim katımızdan rızık olarak her tür
lü ürünlerin toplandığı g,üvenli Harem bölgesine yerte�tir
merli.k mi - Ama çokları bilmezler.» (al-Kasas 57) . 

i) Hidayet nasibolmamıştı. 

Ve daha bunlar gibi birçok sebeplerin tesiri altında 
İslamı kabul etmiyorlardı. 

Caetani şu mütalayı serdetmektedir : «Bu adamle.r Hi
caz ticaretini ellerinde bulunduruyorlardı. Hz. Muham
med'in etrafına ise sınıf farkı olmadan herkes toplanı'
yordu. Bir gün bunlar Mekke'ye sahibolurlar, ellerindeki 
nüfuz gider endişesinde idiler. Sonra Kabe bunların sak
landığı bir yer olmak ve bütün Arabistan'ın müşterek tapı_ 
nağı bulunmak hasebiyle Mekke şehrinin bu ülkede ayrı 
bir önemi ve Kureyş'lilere temin ettiği çok mühim nüfuz 
ve menfaati vardı. Şimdi tek Tanrı fikri hakim olur da bu 
tapınaklar, bu putlar ortada.n kalkarsa nüfuz ve menfaat
lerini kaybedeceklerini düşünüyor, endişe ediyorlardı. İş
te bu gibi menfaat hisleri, dini düşüncelerle birleşerek 
Kureyş'in İslama karşı muhalefet hislerini katkat artır
mış oldu.» ( ' )  

(1 )  Caetani, İslam Tarihi, H.C. tercümesi. c .  2,  s .  234. 
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3. İslamı Yaymak Farzdır : 

İslam, fikir mücadelesinin Kur'an'da ne büyük bir 
önem kazandığını ve ne şekilde bir mahiyyet arzettiğini 
görmüş olduk. Şimdi Kur'an'ın ve Allah'ın Elçisinin izin
de yürüyerek İslamı yaymak, müslümanlara farzdır. İyi
likle emir, kötülükten nehiy farzdır. Bu arada bir İslam 
misyoner teşkilatının kurulması lazımdır. Bunun örnek
lerini Resul-i Ekrem hayatında vermişti 

Evvela Mus'ab ibnu Umayr'i, İslamı yaymak ve öğret
m ek için Medine'ye göndermişti. Habeşistan'a giden müs
lümanlar da böyle bir gaye taşımakta idiler. Gittikleri yer
lerde İslamı duyurmaya gayret etmişlerdir. Hz. Resul 
Kabileler arasına İslamı öğretecek ve yayacak adamlar 
tuyin ediyordu. Necran Hıristiyanlarına Ebu Ubeyde'yi 
gönderdiği, daha önce görüldü. Ve nihayet İslamiyyet iyi
ce kuvet kazanınca Allah'ın Elçisi Muhammed (S.A.V.) 
kırallara Necaşi'ye, Kayser'e, Kisra'ya ve Mukavkis'e  
mektuplar yazarak onları İslama davet etmiş, bu iş ıçın 
gidecek olan elçilen-, Sabah namazını müteakip şu emri 
vermişti 
«Allah için kullarına öğüt verin; zira insanlar�n işleri bir 
kimseye emanet edilir de o kimse onlara öğüt vermezse, 
Allah o adama Cenneti haram kılar. Gidiniz ve Meryem 
oğlu İsa'nın elçileri gibi yapmayınız. Çünkü onlar yakın a 
gittiler, uzağı bıraktılar.» Elçiler, gidecekleri milletin di
lini öğrenmişlerdi. Bu durum Peygamber (S.A.V. )  e söy
lendiği zaman şöyle buyurdu : «Bu, kullarının işi husu
sımda Allıah'ın, onlar (elçiler) üzerindeki haklarının en 

büyüğüdür.» ( ')  
Şu halde uzak yakın demeyip İslamı her tarafa yay

mak, propaganda içi ı J.er yere gitmek, hatta yabancı dil-

( ! )  at Tabakat, c .  2 ,  s 2! l .  
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ler öğrenip İslamı o dillerle o milletlere anlatmak, Al-
1.ah'ın, müslümanlar üzerindeki haklarının en büyüğüdür. 
Bunu ihmal etmek büyük sorumluluk taşır. Maalesef bu, 
çok ihmal edilmiştir. Avrupa Misyoner teşkilatı, ilkel ka
bileleri kendilerine her türlü hilelere baş vurup çekerek, 
koloniler kurarken müslümanlar İslamı kendi haline bı
rakmışlardır. İslamiyyet yine kendi enerjisiyle yayılıyor
scı. bu, Allah'ın bir h1tfudur. İslamiyyet zekatın tevzii (sar
fı ) mahallerini gösterirken FİSEBİLLAH ve MÜELLE
FET'ÜL-KULÜB gibi iki sarf mahallini kabul etmekle şüp
hesiz İslam Misyoner Teşkilatının, devlet tarafından or
ganize edilmesini temin etmek istemiştir. Avrupa misyo
ner teşkilatına milyonlar sardedilirken, müslümarnarın 
böyle bir teşkilattan mahrum bulunması çok acıdır. Ve 
bunun kurulması zamanı çok gecikmiştir : 

«İttika edenler (korunanlar) için onları.n hesabından bir 
şey yoktur. Lakin belki korunurlar diye sadece bir öğüt 
(vermeleri gerekir) .» (al-An'am 69) ve yüce Allah EMR-İ 

Bİ'L-MA'RUF-u terk eden bir kavmi yermektedir. 

«Rabbaniler ve hahamlar günah sözlerinden ve haram ye
nıelerindeın onları me.netmemeli mi idil.er ? Yaptıklan ne 
kötü idi ! ! ! »  (al-Maide : 63) .  

Şu var ki bu propagandanın temeli tatlı dil, bencil
liğe dayanmıyan, ruhtan kopan güzel öğüt olmalıdır. Al
lııh'ın Musa ve Harun'a emri şudur 

«Fir'avn'e gidin, çünkü o azdı. Ona yumuşak sözle s(iyle
yin, belki öğüt alır ya da korkar.» (Tahıa : 42 - 43) . 

Allah'ın iman etmiyeceğini bildiği bir kimse hakkın
da «Yumuşak sözle söylenmesini» emretmesi, her halde 
tatlı dil ile anlatmanın lüzumunu belirtmektedir. İslam 
mücadelesi, şefkat ve merhametten kaynak almakta.dır : 
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«İyilikle kötülük bir olmaz. En güzeliylıe savun, bir de 
(bakarsın ki) seninle arasında düşmanlık olan kimse sı
cacık bir dost oluveırmiş.» (Fussilet : 34) . 

Halim selim davranmak lazımdır. Fitneye götüren söz 
neye yarar ? «Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır» demiş 
Atalar. Ben de diyorum ki : «Yumuşak ve ikna edici öğüt, 
kafiri bulunduğu küfür karanlığından iman aydınlığına 
çıkarır.» Mesele ölçülü olmakta ,konuşulması gereken yer
dE' ve zamanda konuşmakta, susulması icabeden yerde ve 
zamanda susmaktadır. Az konuşmalı, öz konuşmalıdır. 
İman hastasına uygun dozda nasihat verilmelidir. Normal 
dozun üstünde veya altında verilen öğüt, beklenen neti
ceye ulaştırmayabilir, hatta hazan aksi tesir de icra ede
bilir. Fikir münakaşasın,da asla bencilliğin yeri yoktur. 

Mesnevide kaydedilir ki Hz. Ali savaşta düşmanını 
yener, göğsüne biner, kılıcını çeker. Tam bu sır.ada düş
m anı yüzüne tükürür. Hemen Ali (R.A.) düşmanının göğ
sünden iner. Düşmanı sorar : 

- Niçin beni öldürmedin ? Oysa ben sana hakaret 
ettim. 

- Şimdiye kadar seni Allah için öldürecektim; şim
di yüzüme tükürünce öfkem kabardı, seni öldürmüş ol
sam öfkeme kapılarak seni öldürmüş olacağım, nefsime 
göre hareket edeceğim. Nefse uyarak hareket etmek mü'
rr:.ine yakışmaz. 

Ve düşmanı müslüman olur. İşte kılıcın görmediği işi 
bir çift güzel söz görmüştür. Şimdi Kur'an'dan bir davet 
örneği verelim : 

«Kitapta İbrahim'i an ; zira O, dosdoğru bir peygamber
di. Babasına : «Babacığım, niçin, işitmiyen, görmiyen ve 
sana hiçbir faidesi olmıyan şeyler� tapıyorsun ?» demiş-
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ti. «Babacığım, bana sana gelmiyen bir ilim geldi; hana 
uy; seni doğru yola götüreyim.» «Babacığım, Şeytana tap
ma. Doğrusu Şeytan Rahman'a asi oldu. Babacığım, ben 
sana Rahman'dan bir azap erişmesinden korkuyorum ki 
böylece Şeytan'ın dostu olursun.» (Babasını aşırı cahil, 
kendini yüksek bir bilgin yerine koymadan, aynı yolda 
yürüyen, fakat yolu daha iyi bilen bir arkadaş olarak onu 
bulunduğu yanlış yoldan çevirmeğe çalışıyor.) Babası : 
«İbrahim, sen tannlanından yüz mü çeviriyorsun ? Bundan 
vazgeçmezseın seni taşlarım ve ebediyyen benden uzaklaş 
ğit.» dedi. «İbrahim şöyle cevap verdi» : «Sana selam ol
sun, senin için Rabbimden bağış diliyeceğim. Çünkü O, 
bana karşı çok lUtufkardır.» (Meryem Suresi : 41 - 47) . 

Bu konuşma, kötülüğe iyilikle mukabelenin, tatlı dil
i?. davetin güzel bir örneğidir. Yani İbrahim (A.) şunu 
demek istiyor : Sana kötü söz demem, kötülük de etmem, 
18kin seni imana muvaffak etmesi için Rabbım'a yalva
rırım. (') 

4.  İslamda Mutlak Adalet Vardır : 

Hz. Aiş.e diyor ki «Mahzum kabilesinden hırsızlık 
eden (Fatıma bintu'l-Esved adlı) kadına had (ceza) tatbi
ki, Kureyş'in ağırına gidiyordu. Bu hususta cezayı affet
mesi için Peygamber'in çok sevdiği Usame ibn. Zeyd'i şe
faatçi gönderdiler. Hz. Peygamber iltiması kabul etm•�di, 
kalkıp şu hitabede bulundu : <qSizden öncekilerin helakine 
sebep: şerefli biri çaldığı zaman onu bıraktılar. Zayıf i:ıiri 
çaldığı zaman ona had (ceza) tatbik ettiler. Allah'a and 
olsun ki MUHAMMED'in kızı Fatıma da çalsa elbette eli
ni keserim.» (2) 
O )  Kadi Beydavi, c. 2,  s .  39. 

(2) Kadi c.  2,  s. 131 Buhari Müslim, Ebü Davud, Tirmizi, Nesai, 
İbnu Mace. 
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Rivayet edilir ki Resul-i Ekrem (S.A.V.) Uhud şe
hidleri arasında Amcası Hamza'yı, kulakları kesilmiş ve 
karnı yarılmış, cilterleri çıkarılmış vaziyette görünce çok 
lızüldü «Eğer Allah b.eni onlara galip getirirse , yerine 
yetmiş kişi öldüreceğim.» diye yemin etti. Derhal Allah 

:şöyle emir buyurdu 
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(>;! U::;-7.: � � y• __;� 0 -3 � � Y' 1.»-lf;, lr.",,W _;_; � �13 
«Eğer azabederseııiz, size yapıla.nı:n ayniyle a1.abedin. 
Sabred.erseniz, ando1sun ki bu, sabred·euler için daha iyi
dir. Sabret, sabır :ancak Allah içindir. Onlara üzülme kur
dukları düz.enden de daralma.» (an-N ahl 126 - 127) (1) 
«Biz sana kitabı imHrdik ki insanlar arasında hak (ada
let) ile hıükmcdesin>) (an-Nisa' 107) 
«Ey iman ed·en!er, Allah için dosdoğru şahidlik edenler 
dunuz. Kendi aleyhinizde, ana - babanızın ve akrabanızın 
cıl·eyhinde dahi oha adaletten .ayrılmayınız. (Şahitlik et
tiğiniz kimseler) zengin de olsalar, fakir de olsalar (daima 
doğruyu söyleyiniz) Çünkü Allah (size) onlarda�ı daha 
ileridir. Nefsinize uyup adaletten ayrılın.ayınız. Eğer 
\ıc:ığzınızda) eğıer bükerseniz, yahut (hakikatten) yüz çevi
rirseniz biliniz ki Allah, yaptıklarınızı bilir.» (an-Nisa 
135 ) .  

-<<Söylediğiniz zaman adalet yapınız, akrabanız dahi olsa. 
Allah'm ahdine vefa gösteriniz. Allah öğüt alasınız diye 
·sjze böyle vasiyyet ediyor.» (al-'.An'am : 152) . 

Peygamberimiz de buyuruyorlar ki : «Biriniz kızgm 
'iken iki kişi arasında hüküm vermesin.» «Hepiniz çoban
smız, hepiniz güttü;N koyunlardan sorumlusunuz. Kişi 
il.lesinin çobanıdır, raiyyesinden sorumludur. Kadın, ko-

« 1) İbn-i Hişam, 2,  s. 96, Kadi Beydavi, c. 1, s. 687. 
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casının evının çobanıdır raiyyesinden (güttüğü koyunlar
dan) sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malının çobanı
dır, r.aiyyesinden sorumludur. Hepiniz çobansınız ve he
piniz raiyyesinden (tebaasından) sorumlusunuz. »  (Bu
hari, Müslim» (1) 

«Yedi kişi var ki Allah, onları kendi gölgesinden baş
ka bir gölge olmıyan Kıyamet gününde kendi gölgesinde
gölgelendirir : Adil imam (hükümdar) ; �llah'ın ibadetin
de büyümüş genç; kalbi mescitlere bağlı adam; Allah için 
sevişen, Allah için ayrılan iki kişi; mevki ve güzellik sa
hibi bir kadın kendini davet ettiği halde «Ben Allah'tan. 

korkarım» diyen; sağ elinin verdiğini sol eli duymıyacak 
şekilde gizli sadaka veren Allah'ı tenhada zikrederek (Al
lah aşkiyle) gözleri dolıan.» (2) 

«Kıyamet gününde Allah' a en sevgili ve en yakın 
olan, adil imam (hükümdar) dır. AUah'ın en sevmediği_ 
ve O'ndan en uzak olan da zalim imam (hükümdar) d;r ("}· 

İSLAMDA Mutlak Adalet Yanında Af ve Müsamaha 
Vardır, Güçlük Yoktur. 

Asıl güçlü, düşmanı kuvvetiyle yenen değil, öfkesine' 
hakim olandır. Kur'an der ki : 

' o .-- /o • - .--' .--' �uı� �ı�WL;��ı_; ;f;J�S}ö;, :�G�\-
' ) • 1 .-- � ,, �, 

@���\_;Ltlj� 
l 

«Onlar ki genişlik ve darlıkta sarfederler, öfkesini yutku-. 
nurlar ve insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever.n. 
(Al-i İmran : 134) . 

( 1 )  at-Tarğib wa't-Tarhib, c. 3. s. 1 54-155. 
(2) at-Tarğib wa't-Tarhib, c.  3, s. 165 [Buhari] .  
(3) at-Tarğib wa't-Tarhib, c .  3 ,  s .  167 [Tirmizi, Tabarani] .  
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«Yol bakımından kudreti olan kimsenin, Allah için Ka
be'yi haccetmesi gereklidir.» CAl-i İmran : 97) Bu son ayet 
in diği zaman Süraka ibnu Malik : «Her sene mi ?» diye 
sordu. Resulullah «Hayır, dedi. Evet desem, farzolur, 
farz olunca da gücünüz yetmez. Sizi serbest bıraktığım 
hmuslarda 2iz de beni (kendi halime) bırakın.»  buyurdu. 
Bunun üzerine şu ayet nazil oldu : 

• / v� ,,., .� ,.,o ) __, / \ __, ----:.>,,\_, o)tj_.j .:N�-�--\ ,����� 1�8l�Jr 
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«Ey iman edenler, açıklandığı zaman gücünüze gidecek 
şeylerden sorup durmayın; eğer Kur'an inerken sorarsa
nız farz olur. Allah onları bağışlamıştır. Allah bağışlıyan 
ve halimdir.» (al-Maide 101) . 

«Allah size dinde bir güçlük emretmedi.» (al-Hace : 78) . 
«Dinde ikrah yoktur.» (al-Bakara : 256) Daha bunlar gibi 
b:rçok ayetler islamda�<;:i kolaylığı af ve müsamaha ruhu
nu aksettirmektedir. 

Ansardan bir kadının çocuğu yaşamadığı zaman : 
«Eğer çocuğu yaşarsa kitap ehlinin yanına verip onların 
dinine sokacağını. .. » adardı. Böyle birtakım ansar çocuk
hırı onların dinine girmişti. İslam geldikten sonra dediler 
ki «- Biz onların di:Jini üstün görüyorduk diye çocuk
Lırımızı onların dinine soktuk. Ama şimdi İslam gelmiş
tır; çocuklarımızı islanı olmağa zorlıyalım.» İşte son ayet 
bunun üzerine indi. {') 

Müslümanlar İslamı yaydıkları zaman insanları İs
lc1mı kabul etmeğe zorlamazlar. İman kalb işidir. Onu ser
best bırakırlar, isterse kabul eder, isterse etmez. Ancak 

( 1 )  Taberi Cami'ül-BE!yan, c. 3, s. 9. 
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İsiamda cihad da farzdır. Ama cihad, kılıç zoriyle insan
hıra İsiamı kabul ettirmek için değil, fakat İslamın önü

ne gerilen, İslamın yayılmasına engel olan perdeleri orta
dan kaldırmak için yapılır ve yapılagelmiştir. Yoksa hiç 
kimse, dinini terke zorlanmamış, kimseye inancı yüzün
den işkence edilmemiştir. 

İslamda insan gücünün üstünde bir teklif yoktur. 
Şimdi İslamın kılıç dini olmayıp, kolaylık, af ve müsama
ha dini olduğuna ait misaller görelim : 

Benu Said ibnu Bekr, Dımame'yi elçi olar.ak AEah'
Iiı Resulfüıe göndermişlerdi .  Dımame kaha ve sert bir 
adamdı 

- Ya Muhammed, senden bazı sorular soracağım. Bi
raz kaba konuşurum, bana bir şey yapma. 

- İstediğini sor. 

- Senin, senden öncekilerin ve senden sonrakilerin 
Tanrısı olan Allah hakkı için doğru söyle; Allah mı seni 
bize elçi gönderdi ? 

- Evet şüphesiz. 

- Senin, senden öncekilerin ve senden sonrakilerin 
Tanrısı olan Allah hakkı için söyle; yalnız kendisine iba
det etmemizi, O'na hiçbir şeyi ortak koşmamamızı Allah 
mı sana emretti ? 

- Evet şüphesiz. 

- Senin, senden öncekilerin ve senden sonrakilerin 

Tanrısı olan Allah hakkı için söyle; bu beş vakit namazı 
kılmamızı Allah mı sana emretti ? 

- Evet, şüphesiz. 

Bu minval üzere bütün farzları sorduktan sonra 

- EŞHEDÜ EN LAİLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ 

ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU = 

506 



Allah'tan başka İlah olmadığına şehadet ederim ve Mu
hammed'in, Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ede
rim. Bu farları yerine getiririm; yasak ettiğin şeylerden 
de kaçarım ama ne eksik, ne de fazla yapmam, dedi ve 
döndü gitti. 

Allah'ın Resulü arkasından : 
- İki örüklü sözünde durursa Cennete girer, buyur-

du. 

Dımame kavmine gelir gelmez ilk söz olarak şunları 
söyledi : 

- Lat ve Uzz� ne kötüdür ! 

- Sakın ey Dtmame, dediler ,alacalıktan, cüzdamdan, 
deli olmaktan. 

- Yıazık size. Vallahi onlar ne zarar, ne fayda vere
bilirler. Allah elçi gönderdi. O'na kitap verdi. O kitap 
ile sizi, içinde bulunduğunuz sap:klıktan kurtulmağa 
-çağırıyorum. Ben Allah'tan başka İlah olmadığına, O'nun 
bir eşi ve o'"rtağı bubnmadığına, Muhammed' in de Allah' -
ın kulu ve Resulü olduğuna tanıklık ederim. Size yap
mayı emrettiği ve yapmayı yasakladığı şeyleri duyurmak 
üzere gelmiş bulunuyorum. 

O gün orada bul unan kadın, erkek hep müslüman ol
dular.» (1) 

Ebu Haderd başkanlığında bir gurup sahabi Batn-ı 
İham (İhm) gazwsine giderlerken karşıdan Amir ibnu 
Aşcai adında, devesi::ıe süt yüklemiş biri geliyormuş. Bu 
zat bunları İslam adetince selamlamış. Ashabdan Mu
hallim ibnu CessamE', daha önce aralarında geçmiş olan 
bir vak'a yüzünden bu adama saldırmış ve öldürmüş. De-

.(1) İbn-i Hişam, c. 2,  s. 574 Buhari, Kitabu'l-İlm. 
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vesini ve eşyasını almış. Bu olay üzerine şu ayet nazil ol
muştur : 

<(Ey iman edenler, Allah yolunda savaşa giderken (mü'
min mi' kafir mi) iyice anlayın, bilin ve size selam vere:ne, 
dürty.a metamı (menfaatini) arzu ed.erek : «Sen mü'min 
el.eğilsin.» demeyin . . .  » (an-Nisa': 94) . 

Bu kaatil, kendisine Allah'tan mağfiret dilemesi için 
Hesulullah'ın huzuruna çıkıyor. Resulullah soruyor : 

- Adın ne ? 

- Ben Muhallim ibnu Cessame'yim. 

Resulullah elini kaldırıyor ve dua ediyor. 

- Allah'ım, Muhallim ibnu Cessame'yi affetme ! ! ! 
(Bunu üç defa söylüyor.)  Ve bu adam feci bir şekilde 
ölüp gidiyor. (1) 

Müslümanlar Huneyn Savaşında Taife doğru ileri.er
ken Halid ibnu'l-Veild bir kadın öldürüyor. Halk, kadı
nın başına toplanıyor. Resulullah soruyor : 

- Kimdir o ?  

- Bir kadın, Halid öldürmüş. 

- Yetiş Halid'e «Resulull.ah seni, çocuk, kadın ve-
ya köle öldürmekten menediyor» de, buyuruyor. (') 

Resulullah, Mekke'nin fethinden sonra Kabe'yi ziy2.
rı::t edip çıktı ve Kureyş'e seslendi 

( 1 )  İbn-i Hişam, c. 2, s. 628. 
' 2 )  İbn-i Hişam, c. 2, s. 458. 

508 



- Ey Kureyş, Allah sizden cahiliyyet tohumunu, ba
balarla öğünmek göreneğini götürdü. İnsanlar Adem'den 
gelmiştir. Adem de topraktan yaratılmıştır. Sonra şu 
ayeti okudu «Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişi
den yarattık ve sizi milletlere ve kabileforıe ayırdık ki 
tanışasınız. Şıüphesiız Allah indinde eın üstün olanınız, Al
lah'tan en çok korkanınızdır.» (al-Hucurat : 13) Sonra 

- Ey Kureyş, benim size ne yapacağımı umuyorsu
nuz ? Diye sordu. 

- Hayır umuyoruz. Kerim bir kardeş, kerim bir 
kardeş oğlusun; 

- Gidiniz, hepiniz serbestsiniz. 

Resulullah'ın Tihame'de bulunan Cumma' kabilesine 
gönderdiği mektupta şu emirler vardır : 

«Hiç kimse dininde icbar edilmez. Onlara ne zulüm, ne 
de düşmanlık yoktur. Bu hususta onlar Allah'ın ve Mu
h.ammed'i'Il zimmetindedirler. Selam sizlere» e> 

Hz. Ebubekir Şam Tarafına Gönderdiği Üsama Ordu
suna Şu _Emri Vermişti : 

« . . .  Hiyanet etmeyin, yağma etmeyin, zulmetmeyin, 
misilleme yapmayın, küçük çocuk, ihtiyar ve kadın öl
dürmeyin. Hurmalan kesmeyin, yakmayın, meyvalı ağaç 
kesmeyin; koyun, sıtrır ve deve boğazlamayın. Ancak ye
mek için olursa müstesnadır. Kendilerini savma'alara 
(kiliselere) vakfetm:.ş birtakım insanların yanından geçe
ceksiniz. Onları, kendilerini verdikleri inanç ve ibadetle
riyle baş başa bırakın, onlara dokunmayın . . . » (2) 

Hz. Ömer'in, Kudüs'e ayak basarken Hıristiyanlara 
nasıl bir müsamaha v.e hürriyet tanıdığı hHkesçe bilin-

( 1 )  at-Tabakat'ül-Kuhra, c. 2, s. 43. 
<2)  Taberi, Tarih'ül-Umemi va'l-Mulük, c. 2, s. 463. 
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mektedir. Bütün tarih boyunca ehli kitaba müsamaha 
edilmiş, kiliseleri yıktırılmamıştır. 

Müsteşrik Goldziher al-Akide veş-Şeria fi'l-İslam adlı 
eserinde bu konuda şunları söylemektedir : Kendilerine 
boyun eğen ehli kitaba karşı müslüman fatihlerinin dav
ranışını tesbit eden dini hüküm, müsamahakar olmak ve 
taassupla hareket etmemek idi. Hıristiyanların da itiraf 
ettikleri gibi İslamdaki eski müsamaha ruhunun aslı 
Kur'an'da mevcuttur. «La ikraha fi'd-din kad tabayyana 
'r-rüşdu mina'l gayyi = Dinde ikrah yoktur, rüşd (olgun
luk) sapkınlıktan ayrılmıştır.» (al-Bakara : 256) . İslamın 
ilk on senesi, eski dinler ehli karşısında Halifelerin tutu
mu, müsamaha örnekleriyle doludur. Bunun örneklerin
den biri de Peygamberin Necran Hıristiyanlariyle yaptı
ğı andlaşmasıdır ki Hıristiyanlık ilkelerine hürmeti ihti
va etmektedir. Muaz ibnu Cebel'i Yemen'e gönderdiği za
m an ona verdiği emir : «Yahudi, Yahudiliğinden ötürü 
a zabedilmez.» olmuştur. Bu yüksek daire içerisinde Bi
zans İmparatorluğuna tabi olup, sonra İslam ülkeleri ara
sına giren Hıristiyan unsurlarla yapılan sulh andlaşma
ları da vardır ki bunların şartları arasında - Cizye karşı
lığında Herkesin hiçbir işkence yapılmadan doğrudan 
doğruya dini görevlerini yapabilmesidir.» (1) «Bazı valiler 
Ömer ibnu Abdi'l-Aziz'e şehrin kötü durumunu, tami.ri 
için özel bir gelir( vergi) teminine ihtiyaç hasıl olduğunu 
yazdıkları zaman Halife şu söziyle cevap vermişti «Şeh
re adaletle kale yap, onu koru ve yollarını zulümden te
mizle.» (2) 

Mısır'a vali tayin ettiği Malik ibn al-Haris al-Eşter ·e, 
İmam Ali (Allah ondan razı olsun) tarafından yazılan şu 

0 )  Goldziher, al-Akide va'ş-Şeria fi'l-İsıam, s. 38. 

(2) Goldziher, al-Akide va'ş-Şeria fi'l-İslam, s.  49. 
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emirname, müslümanlıktaki adalet ve siyaseti gösterir en 
cemiyetli bir eserdir : «Bismillahirrahmanirrahim. Vergisi
ni toplamak, düşmanlarına cihad açmak, ahalisine barış ve 
dirlik, ve memleketlerine bayındırlık sağlamak için Malik 
ibn al-Haris al-Eşter'i Mısır'a vali tayin ettiği zaman 
Allah'ın kulu, mü'minlerin emiri Ali'nin, kendisine em
ri şudur Ona Allah'tan korkmayı, Allah'a itaati seçme

yi ve kitabında emrettiği farzlariyle sünnetlere uymayı 
emreder. O farzlar ve sünnetler ki hiç kimse onlıara uy
madıkça saadet yüzü görmez ve onları tanıdıkça kayba 
uğramaz. Bir de ona eliyle, kalbiyle, diliyle Cenab-ı 
Hakk'a yardımda bulunmayı emreder. Çünkü yüce Al
lah, kendisine yardım edene yardım, kendisini ağırlayana 
ş.eref vermeyi garan ti ediyor. Sonra, ona şehvetlere sal
d ırdıkça nefsini kırmasını, serkeşlik ettikçe dizginlerini 
çekmesini emreder. Zira nefis, alabildiğine kötülüğü 
emredicidir, meğer ki Cen.ab-ı Hak, merhametiyle insanı 
korumuş olsun. 

«Şimdi bilmiş ol, ey Malik, ben seni öyle memleket
lere gönderiyorum ki birçok hükumetler senden önce 
oralarda adalet sürdü, zulmetti. Sen vaktiyle nasıl sen
den önceki valilerin yaptıklarını gözden geçirirdin ise, 
hnlk da şimdi öylec12 senin yaptıklarını gözetecek. O za
man senin onlar hakkında söylediklerini halk da şimdi 
senin hakkında söyliyecek. K;mlerin salih (iyi) olduğu, 
ancak Allah'ın kendi kulları dilinden söylettiği söz
krle anlaşılır. Onun için biriktireceğin en sevimli azık, 
güzel işler olsun. Heveslerine hakim ol. Sana helal ol
mayan şeylerde nefsin2  karşı cimri ol. Zira gerek hoşlan
dığı, gerek istemediı�i şeylerde nefse karşı cimrilik, onun 
hakkında adaletin ta kf ndisidir. 

«Tebaa için kalbirde sevgi, merhamet duyguları, lıl
tuf eğilimleri besle. Sakın biçarelerin başına kendilerini 
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yutmayı ganimet bilen yırtıcı bir canavar kesilme. Çün
kü bunlar iki sınıftır : Ya dinde kardeşin, ya yaratılışta 
bir eşin. Evet kendilerinden ufak kusurlar çıkabilir; ken
dHerine birtakım arızalar gelebilir. Hata ile, yahut ka
sıtlı olarak işledikleri kabahatlerden dolayı ellerinden 
tutup yola getirmek pek mümkündür. Kendi hakkında 
nasıl Allah'ın affını, hoşgörüsünü istersen, sen de onlara 
affını, hoşgörünü bol et. Çünkü sen onların üstünde 
bulunuyorsun valilik emrini sana veren, senin üstünde 
bulunuyor; Allah ise sana valilik verenin üstünde bulu
nuyor ve kulların işlerini hakkiyle görmeni istiyor, se
ni onlarla imtihan ediyor. Sakın Allah ile harbe girip de 
kendini (O'nun) gazabına siper etme. Çünkü ne intika
mına dayanacak kudretin var, ne de af ve merhametin
den müstağnisin. 

«Sakın hiçbir affından dolayı asla pişman olma; sakın 
hiçbir cezalandırman için de katiyen sevinme. Savmak 
imkanını buldukça hiçbir tehlikeye atılma. Bir de sakın 
«Ben tam kudret sahibiyim, emrederim, itaat ederler» 
deme. Çünkü bu, kalbi fesada vermek, dini za'fa uğrat
mak, felakete yaklaşmaktır. Şayet elindeki kudret, sana 
bir büyüklük duygusu verirse derhal üstündeki meleku
tun büyüklüğüne bak ve senin kendi nefsine karşı güç yeti
remiyeceğin şeylerde Allah'ın samı. karşı gücü yettiğini 
düşün. İşte bu düşünce, senin o yükseklerden uçan bıakı
şmı yerı:'\ indirir; şiddetini giderir; seni bırakıp giden ak
lını, başına getirir. Sakın Allah ile ululuk yarışına kal
kışma, sakın ululuk ve büyüklüğünde kendisine benze
meğe özenme. Çünkü Yüce Yaratıcı, her zorbayı alçaltır, 
her kibirliyi hakir eder bırakır. 

«Nefsin bakında, sana yakınlığı olanlar hakkında, 
tebaan arasından kendilerine eğilim beslediklerin hak
kında Allah'a ve Allah'ın kullarına karşı adaletten kıati-
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yen ayrılma. Şayet böyle yapmazsan zulmetmiş olur
sun. Halbuki Allah'ın kullanna zulmedenin, Allah'ın 
kulları tarafından davacısı Allah'tır. Allah da birinin has_ 
mı oldu mu o kimsenin tutanabileceği bütün deliller ba
tıl dır. Ve ölünceye, yahut tevbe edinceye kadar kendisiy-
10 harb içinde bulunur. Dünyada zulüm kadar Allah'ın 
lf;tfunu değiştirecek, kahrını çabuklaştıracak bir şey ola
maz. Zira Cenab-ı Hak zulüm altında inleyenlerin inki
sarını (bedduasını) işi ti yor; zalimleri ise gözetleyip duru
yor. 

«İşlerin içinden öylesini seçmelisin ki hak hususunda 
erı ortası, adalet bakımından en yaygını olsun; sonra hal
kın rızasını en çok çeksin. Zira kamunun hoşnutsuzluğu, 
kişilerin razı olmasını hükümsüz bırakır; kişilerin kız
ı:ı ası ü;e kamunun rızası içinde kaynar gider. 

«Sonra vali için hassa tak1mı (yakın adamları) ka
d;:-,r iyi günlerde yükü •ağır basan, kara günlerde yardımı 
aı; dokunan, adaletten hoşlanmaz, istemekten usanmaz, 
verilince teşekkür bilmez, verilmezse değme özürle (1) 
savulmaz, felakete dayanıksız tek adam yoktur. Halbuki 
İslam'ın esası, müslümanlıarın şirazesi, ümmetin kamusu 
olduğu gibi düşmana karşı duracak bir silah varsa ancak 
odur. Onun için sam imiyetin, meylin daima bunlara yö
nelik bulunmalı. 

«Tebaan arasında yanına yaklaştırmayacağın, kendi
sinden en çok nefret edeceğin ad.anılarsa, halkın kusurları
nı en çok araştıran kimseler olmalıdır. Zira insanların öyle 
kusurları var ki, örtülmesi herkesten fazla valiye düşer. 
Bundan dolayı bu kusı.;.rların sana gizli kalanlarını sakın 
eşme. Senin görevin bildiklerini düzeltmeden ibarettir. BiL 
mediklerine gelince onların hakkındaki hükmü Allah verir. 

( 1 )  Aslı ( «godirle>ı şe di.:ıdedir. Dizgi hatası olduğu an laşılıyor. 
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«Evet, sen tebaanın kusurunu gücün yettiği kadzr ört 
ki, Allah da senin, t.ebaandan gizli kalmasını istediğin şey

lerini örtsün. 

«İnsanlar hakkında bütün kin düğümlerini Çöz; seni in

tikama doğru sürükliyecek iplerin hepsini kes. Sence açık

lık kazanmıyan şeylerin tümü hakkında anlamamış görün, 
şunu bunu çekiştirenin sözüne sakın çarçabuk inanma. Çün

kü çekiştiren kişi ne kadar saf görünürse görünsün yine 
hilekardır. Sakin, ne seni yoksulluk ihtimaliyle korkutarak 

kereminden çevirecek cimriyi, ne büyük işlere kıarşı 2.zmi
ıı i gevşetecek korkağı, ne de zulme saparak sana ihtirası 

iyi gösterecek ihtiraslı kişiyi danışma meclisine sokma. 

Çünkü cimrilik, korkaklık, ihtiras ayrı ayrı huylardır ki, 

Yüce Allah hakkındıa beslenen kötü zan bunları bir araya 

getirir. 

«Sana müşavir (danışman ) olacakların en kötüsü sen

den önc.e şerlilere yar olan, onların suçlarına ortak olan 

kimselerdir. Böyleleri katiyen senin mahremin (özel sır 

dostun) olmıamalı. Çünkü (bunlar) canilerin yardımc; ları, 

ve zalimlerin dostlarıdırlar. Ne hacet ! Hiçbir zalime zul

münde, hiçbir günahkara cürmünde yardım etmiyenler 

içinden bunların yerini tutacak öylelerini bulacaksınız ki, 

ötekilerin görüş ve tedbirini tamamen bilirler, fakat onla
nn günah ve vebalinden masundurlar. İşte senin için böy

lderinin yükü en hafif, yardımı en çok, sana şefkati herke

sinkinden fazla, senden başkasına muhabbeti o oranda az 
olur. Bu gibilerini hem özel, hem genel meclislerinde ken

di.ne yakın edin. Sonra, bu adamların içinden en çok onu 
beğenmelisin ki, sana acı gerçekleri herkesten çok o söyle-

sin; ve şayet sevdiği kulların dan çıkmasına Allah'ın razı 

olmadığı bir harek.ette bulunmak istersen, hoşuna gidip 

gitmiyeceğini hiç düşünmiyerek seni eleştirsin. 
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«Bir de doğru ve Allah'tan korkan kişileri kendine sır_ 

daş yap. Seni alkışlamamalarına, yapmadığın birtakım iş
leri sana mal edip k.eyfini getirmemelerine dikkat et. Zira 
alkışın çoğu insanı büyüklenmeğe sevk eder, gurura yak

laştırır. Sıakın adamın iyisi ile kötüsü yanında bir olmasın. 
Zjra bu eşitlik iyileri iyilikten soğutur; kötülerin de kötü

lüğe eğilimini sürdürür. 

«Bilmiş ol ki; valinin, halkına güzel zan beslemesini 
en çok sağlıyan, onlara iyilikte bulunması, yüklerini hafif
ktmesidir. Güzel zan beslersen uzun uzun yorgunluklar
dan kurtulursun. !:°ıonra, güzel zan beslemene en çok layik 

o]!hn adam, senin hakkındaki tecrübeleri iyi çıkanıdır; kö

tü zanına en layik olanı da hakkındaki tecrübeleri fena 
çıkanıdır. 

«Bu ümmetin ileri gelenleri tarafından işlenerek her

kesin alıştığı ve halkın güzelce uyguladığı güzel bir adeti, 

sakın kaldırayım deme. Ve bu eski adetlerin herhangi biri
ne aykırı gelecek yeni bir adet çıkarmaya da asla yanaşma. 

Çünkü sevap, o güzel adeti koyanın, vebal de kaldırdığın
dan dolayı senindir. Memleket işlerine uygun gelen tedbir
leri tespit ve senden evvelki insanlara doğruluk temin eden 
sebepleri ayakta tutma hususunda sık sık bilginlerle mü

zakere et, hikmet s2.hipleriyle tartış, konuş. 

«Bil ki tebaa (haL;{) tabaka tabakadır. Bunlardan her 
birinin iyiliği, diğerinin iyiliğine bağlıdır ve hiçbiri diğeri 
olmadan edemez. Bu t abakalardan br kısmı Allah yolunda 

askerlik edenler, bir kısmı kamunun ve seçkinlerin yazı 

işlerini yapanlar, bi r kısmı adalet dağıtmaya memur kadı-
1.ar, bir kısmı merhamet ve insafla işleri yönetecek valiler, 

bir kısmı cizye ve haraç veren zimmilerle müslümanlar, 
bir kısmı ticaret ve :sanat sahipleri, bir kısmı da fakirlik ve 

ihtiyaç içinde bulunan tabakadır. Cenab-ı Hak bunlardan 
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her birinin hissesini bildirmiş ve her birine ait hadleri ve 
farzları ya kitabiyle, ya Hz. Peygamber (Allah ona salat ve 
sdam etsin) Efendimizin sünnetiyle gösterdikten sonra gö
Zl'tilen ve korunan bir ahid olarak bizlere vermiş. 

«Askerler, Allah'ın izniyle, halkın kaleleri, valilerin şe
refi, dinin izzeti, asayişin vasıtalarıdır. Halk .ancak bunlar 
suyesinde durabilir. Bununla beraber askerin düzeni de Al
lcıh'ın kendilerine ayırdığı haraç ile sağlanır ki, düşmanla
rına karşı onunla cihad edebilirler; işlerini yoluna koya
bilmek için ona güvenirler ve bütün ihtiyaçlarını temin et
mek üzere arkalarında o bulunur. Sonra bu iki sınıfın var
lı ğı, kadıların, amillerin, katiplerin varlığına bağlıdır. Çün
kü akidleri gerektiği şekilde başaranlar, faydalan toplayan
lar, özel ve kamu bütün işlerde güvenilir insanlar bunlar
dır. 

«Hepsinin bekası için de ticaret ve sanat erbabının var-
1 ığı şart. Zira faydalı işleri, ticaret kurumlarını ve başka
larının yapamıyacağı sanat eserlerini bunlar temin edecek.» 

«'Sonra fakirlik ve ihtiyaç erbabını teşkil eden son ta
baka geliyor ki iyilik ve yardıma muhtaç_tırlar. Bunlardan 
her birinin Allah'tan payı ve ihtiyacı ölçüsünde vali üze
rinde hakkı vardır. V;ali, Allah'ın kendisine verdiği bu tek
lifin altından ancak son derece dikkatle ve Allah'tan yar
dım isteyerek, bir de hafif, ağır bütün işlerde nefsini hak
ka, sabır ve tahammüle alıştırmakla kalkabilir. 

«Sonr.a, askerlerinin başına öyle birini geçir ki, Allah'a 
ve Resulüne ve İmamına karşı sence hepsinden daha sami
mi bulunsun; kalbi hepsinden temiz olsun ve aklı başında 
olmak bakımından hepsinden üstün olsun; kızdığı zaman 
ağır davransın; mazereti sükunetle dinlesin; zayıflara :;.cı
sın; kuvvetlilerden uzak dursun; öyle şiddetle kalkıp aciz
likte oturan takımdan olmasın. 
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«Sonra gerek mürüvvet sahibi soylu kişilere, gerek iyi
liğiyle, güzel işleriyle tanınmış aile fertlerine, daha sonra 
yiğit ve cömert insanlara iltifat et. Çünkü bunlar kerem 
halk:dır, lfıtuf topluluitudur. Ana baba, çocuklıannın işini 
nasıl araştırırsa sen de askerlerinin işlerini öylece gözet. 
Kendilerini güçlendi.rmek için verdiğin şey çok bile olsa 
gözünde asla büyümesin; haklarında teahhüt ettiğin lCıtuf 
az bile olsa gözüne katiyyen küçük görünmesin. Çünkü sana 
karşı samimiyetle davranmalarına ve güzel zan beslemele
rıne sebeb olur. Bir de onlara ait işlerin büyüğünü görü
yorum, diye küçüğünü takipten geri durma. Zira ufak bir 
llıtfundan yararlanacakları yer de olur, büyük lfıtfundan 
müstagni kalamıyacakları yer de olur. 

«Ordunun başında bulunanlar içinde sence en makbu
lü o kimseler olmalı ki askere iyilikte bulunsun ve hem şa
hıslarını, hem geride kalan ailelerini sıkıntıdan kurtaracak 
kadar kendi servetinden fedakarlık etsin de bu sayede düş_ 
mana karşı savaşırken hepsinin düşüncesi bu noktada bir� 
leşe bilsin. 

«Valiler için m<?mlekette adaletin kurulmasından, bir 
de halkın kendisine sevgi göstermesinden büyük bir teselli 
kaynağı yoktur. Zira yürekler sağlam olmadıkça. sevgi 
göstermez. Sonra aske:rin, senin hakkındaki samimiyeti, an
cak amirlerinden memnun olmalarına ve onları yüksünüp 
bir an önce başlarından çekilmelerini istememelerine bağ
lıdır. Sen kendilerine ümit alanı ıaç. Övgüye layik olanları 
övmekte, büyük vak.alar geçirmiş olanların maceralarını 
suymakta kusur etme. Zira bunların kahramanlıklarını sık 
sık anmak --inşallah-- yiğitleri galeyana, sava§ istemiyen
leri de gayrete getirir. Sonra, bunlardan her birinin fcdn
karlığmı iyice tanı; hPm sakın birinin hi zmetini ba�kasını n  
h ;zmetiyle beraber zikretme. Kimseye de gösterdiği yiğitli
ğe uygu n düşmiyecek alçak bir paye v,errrie. Bir de; n e  
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mevkiinin büyüklüğü, bir adamın ufak hizmetini büyük 
görmene, ne de mevkiinin küçüklüğü bir adamın değerli 
yararlığını küçültmene asla sebep olmamalı. 

«Sonra altından kalkamadığın olayları, kestirip atama
madığın işleri Allah'a ve Resı.llüne gönder. Zira Cenab-ı 
Hak irşadını dilediği bir topluma «Ey iman edenler, Al
ah' a itaat edin, peygambere ve içinizdeki emir sahibine 
itaat edin şayet bir şeyde anlaşamazsanız onu Allah'a ve 
peygambere gönderin.» buyuruyor. Allah'a göndermek de
mek kitabındaki muhkem (ayet) lere sarılmak demektir; 
Resfrle göndermek demek onun birleştiren, ayrılığa mey
dan vermeyen sünnetine uymak demektir. 

«İnsanlar arasında hüküm için öyle bir adam seç ki, 
sence halkın en değerlisi olsun, işten sıkılmasın; mürafaaya 
gelenlerden sinirlenerek inada kalkışmasın; hatasında ıs
rar etmesin; hakkı gördüğü gibi, döneceği yerde dili tutulup 
kalmasın; hiçbir zaman tamah ettiği menfaatın kaybola
mğı endişesine düşmesin; meseleyi özüne kadar anlama
dıkça ilk anda edindiği kanaati yeterli görmesin. Şüpheler
de en çok durur delillere en çok sarılır, hasmın müracaa
tından en az usanır, işlerin açıklığa kavuşmasını en fazla 
bekler, hükmün açıklık kazanmasında en kesin davranır, 
övme ile şımarmaz, heyecanlandırma ile eğilip bükülmez 
olsun. Ama böyleleri de pek azdır. Sonra bu adamın vere
ceği hükümleri sık sık araştır ve kendisine ihtiyacını gide
recek, halka muhtaç olmayacak kadar maaş bağla, hem se
nin yanında öyle bir mevki ver ki, sana yakın olanlarından 
kimse o mevkie göz dikmesin ve o adam başkalarının sa
na gelip de kendisine hainlik edemiyeceğinden emin olabil
sin. 

«Evet, bu hususta gayet dikkatli bulunmalısın. Çünkü 
bu din kötü adamların elinde esir oldu Onun adına isteni
len yapılıyor ve onunla dünyayı .elde etmeye uğraşılıyor ! 
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«Sonra amillerine dikkat et. Kendilerini iş başına öy
le getir. Yoksa taraftutarlık, bencillik dolayısiyle kimseye 
vazife verme, Çünkü bu iki sebep zul� ve hainliğe yol 
açar. Bir de bu iş içi n iyiliğiyle tanınmış ailelerden yetiş
miş, tecrübeli, utanma sahibi, İslfım'a hizmeti geçmiş adam
l&r araştır. Zira ahlakı t�n dürüst, namusu şer.efi en sağlam, 
tamahın cazibesine en az kapılır, işlerin sonucunu en doğru 
görür insanlardır. Gc.!çi mlerini de geniş bir biçimde temin 
et. Çünkü nefislerin i dürüstlüğe s.evk hususunda bu bir 
kuvvet olacağı gibi elleri altındıaki şeylere uzatmaktan o 
sayede uzak kalırlar. Bundan başka şayet emrine aykırı 
giderler, yahut .emaneti sak.atlarlarsa senin için aleyhinde 
kullanacak bir dayanak olur. Sonra bunların yaptığı işleri 
t:ıkibet. Arkaları sım vefalı, dürüst gözcüler gönder. Zira 
işleri nasıl gördüklerini gizlice öğrenmen, emaneti koru
m alarına ve halk hakkmda şefkatle işlem yapmalarına s.e_ 
beb olur. 

«Yardımcılarına kerşı da ihtiyatlı bulun.  Şayet içlerin
den biri elini hiyanete uzatır ve gözcülerinin vereceği ha
berler, h.erifin bu haL1liği üzerinde toplanırsa, şahitliğin 
cu kadarını yeterli görı2rek hak ettiği bedeni cezayı üzerin
dt� icra edersin; topladığı paraları ıalır, kendisini zillet 
mevkiine dik.ersin; aln ma hiyanet lekesini vurur, boynuna 
töhmet arını (utancını ) geçirirsin. 

«Sonra, haraç iş ini , haraç verenlerin iyiliğiyle birlikte 
takibet. Çünkü haraç '.şinin ıslahiyle haraç verenlerin iyi
liği içinde başkalarırıııı da iyiliği dahildir. Zaten başkala
rınkine bağlıdır. Çünkü halkın hepsi haraca v.e haraç eh
line muhtaç. O ha10e memleketin bayındırlığına harcıya
cağın vakit, haraç toı:lamaya çevrilen ıarzundan fazla ol
malı. Zira haraç, an,::ak umran (bayındırlık ile elde edile
bilir. Umransız harcı ç istiyen kimse, memleketleri harabe
ye çevirir, kulları helak eder. İşi de pek kısa bir zaman için 
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yürür. Şayet yükün ağırlığından, yahut bir afetten, yahut 
y�ğmurların, suların kesilmesinden, yahut toprakların su 
altında kalmasından, yahut kuraklık istilasından şikayet� 
bulunurlarsa, tesirini umduğun bütün vasıtalara baş vura
rak dertlerini hafifletmeye çalış. Bu hususta hiçbir feda
karlık sana katiyen ağır gelmesin. Zira o bir sermaye ki 
memleketlerini imam, vilayetini süslemeğe sarf için sana 
iade edecekler. Fazla olarak övgülerini kazanacaksın, hak
larında gösterdiğin adaletten dolayı iftihar edeceksin. Hem 
�n bu sermayeyi fazlasiyle vereceklerine güvenerek ve
riyordun. Zira kendilerini refaha kavuşturduğun için bi
riktireceklerine ve adalet, şefkat ile muamele etmen sebe
biyle sana emin bulunduklarına güvenin vardı. Evet, gü
nün birinde, yardımlarına dayanacağın bir olay çıkar. Ba
karsın ki gönül hoşluğiyle bütün yükü Üzerlerine almışlar, 
taşıyorlar. Umran (memleketi yapıp onarma) dayanıklı
dır, yüklediğin kadarını götürebilir. Memleketin har.abisi, 
ehalinin sefaletindendir; ehaliyi sefil eden sebep de ancak 
valilerin servet toplamaya hırsları, uzun müddetle mevki
lerinde kalacaklarını zannetmeleri, bir de geçmiş ibretler
den gereği kadar hisse almamalarıdır. 

«Sonra, katiplerinin haline iyi dikkat et. İşlerine en 
iyilerini getir. Özellikle tertiplerini, sırlarını tevdi edece
ğin mektuplarını öyle adamlara yazdır ki huyu temiz, ahla
kı düzgün olsun; gördüğü itibar ile şımarıp başkalarının 

yanında sana karşı gelmeye cür'et edenlerden olma.sın. 
Amillerinin sana yazdıklarını getirip göstermekte, senin 

tarafından verilecek cevapları dosdoğru yazarak gönder

mekte ve senin hesabına alıp, senin hesabına vereceği şey

lerde gafleti sebebiyle kusur etmesin. Senin lehinde bul

duğu bir akdi sağlam tutsun, aleyhinde bulduğunu da ı�öz

mekte zayıflık göstermesin. Kendisine verilen işler bakı-
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mından nasıl bir mevkii olduğundan habersiz bulunmasın . 
Zira kendi değerini bilmeyen başkasınınkini hiç bilmez. 

«'Sonra, bunların seçiminde yalnız simalarını incele
men, bir de iyi zannın kafi gelmemeli. Çünkü insanlar da
ima yapmacık yaparak ve güzel hizmet edermiş görünerek 
görünüşe göre hükmeden valilerin gözüne girebilirler. Hal
buki işin ötesinde ihlas (samimiyet) namına bir şey yoktur. 
Onun için senden önceki salih valilere hizmet etmişleri 
araştırarak halk arasında en iyi ad bırakmış, eminlikleriy
le en ziyade tanınmış olanlarını seç. Böyle bir hareket se
nin Allah'a ve kend isinden işi aldığın kimseye karşı sami
miyetini gösterir. 

«Bir de işleri tasnif ederek her sınıfın başına katipler
den birini geçir ki iş büyük olursa altında ezilmesin, çok 
olursa toplamasını bilemeyip de dağıtmasın. Şayet katip
lerinin hatasını görür de aldırmazsan kendin azarlanırsın. 

<,Sonra ticaret ve sanat erbabı gibi bir kısmı oturduğu 
yerde çalışır, bir kısm t şuraya buraya mal götürür, bir kıs
mı da elinin emeğiyle geçinir, cümlesi hakkında iyi mua
mele et ve başka1an ta.rafından da o suretle muamele edil
mesine dair vasiyetlerde bulun. Çünkü bunlar memleket 
için hayır sebepleridir, menfaat araçlarıdır. Ve o hayır ve 
menfaati senin toprajtındaki, denizindeki, ovalarındaki, 
dağlarındıa.kl uzak uz.ak yerlerden ve başkalarının gidemi
yeceği, yahut cür'et edemiyeceği mevkilerden getiriyorlar . 
Bunlar meml.eket için sulh ve esenlik adamlarıdır : Ne gaile 
çıkarmalarından korkulur, ne fesatlarından endişe edilir. 
Kendilerinin gerek yanındaki, gerek memleketinin diğer 
yönlerindeki işlerin i takibet. Maamafih şurasını da bil ki 
bunların çoğunda 2 şın bir tamah, çirkin bir hırs ile her<:·· 
ber menfaatlerde i htkar, alım satımda hile olur. Bu ise 
h alk için zarar, vali için ayıptır. Binaenaleyh ihtikara engel 
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o!. Çünkü (salat ve selam üzerine olsun) Ef.endimiz, ihtikfı
n yasakladılar. Alım satım doğru tartılarla olmalı ve alanı 
da satanı da ezmiyecek mutedil fiyatlar üzerinden yapıl
malı. Kim senin yasağından sonra ihtikara yanaşırsa, a§ırı 
gitmemek şartiyle hemen cezalandır. 

«Hele alt tabakadaki her türlü çareden yoksun fakir ler 
ve biçareler ile felakete uğramışlar, kötürümler hakkında 
Allah'tan korkmalı, hem çok korkmalısın. Bu tabakada ha
lini söyliyen de var, söylemiyen de var. Allah'ın bunlara 
"it olmak üzere korumasını sana verdiği hakkı koru. Oım
dakilere devlet hazinenden bir hisse, başka yerlerde bulu
nanlara da her m�mleketin, müslümanların fakirlerine 
mahsus ödeneğiud,en biJ."ier hisse ayır. Çünkü en uzaktakile
rinin de en yakındakiler gibi hakları var. Cümlesinin hak
kını göz.etmek ise sana bırakılan bir görev. Sakın kibir se
ni onlarla uğraşmaktan alıkoymasın. Zira işlerin mühim
nıini iyi gördüğün için önemsizini yüz üstü bırakırsan rrıa
zur görülmezsin. Bu sebepten kendilerini düşünmekten 
geri durma ve zavallılara ekşi çehre gösterme. Yine bcn
lrırdan olup da bakışların alçaltması, ileri gelen adamların 
yüksünmesi yüzünden işleri sana kadar gelemiyenleri 
araştır. Sırf bunlar için Allah'tan korkan v.e alçak gonüllü 
olduğunda kuşku bulunmıyan bir adam görevleridir ki 
arada vasıta olsun, işlerini sana bildirsin. Hasılı öyle ça
lış ki Allah'ın huzuruna çıktığın zaman «Gücüm yeter'.n
ce çalıştım» diyebilesin. 

«Halkın bu tabakası adalete ve infaka (sadakaya) baş
krılarından çok muhtaçtır. Onun için her birinin hakk'm 
vc·rmeye son derecede itina et. Sonra yetimleri ve yaşlı bu
lunduğu halde hiçbir çaresi olmayan kimseleri üzerine al. 
Gerçi bu işler valiye ağır gelir ama ne kadar hak varsa hep
si ağırdır; bunu Allah yalnız o kim�lere kolaylaştırır ki 
h.:ılden çok sonucu düşünerek nefsini tahammüle alıştı-
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rır ve kendi hakkında Allah'ın verdiği sözün doğruluğun
d<1n emin olur. 

«İhtiyaç sahipleıi ıçin, sırf kendileriyle meşgul olaca

ğın bir zaman ve yer ayır. Ve hepsiyle beraber otur da seni 
yaratan Allah'ın rızasını celbedecek bir alçıak gönüllülük 
göster. Sonra, askerini, yardımcılarını, muhafızlarını, zabı
ta memurlarını yanlarında bulundurma ki söylemek isti
yen, çekinmeden derdini dök.ebilsin. Ben, salat ve selam 
üzerine olsun, Efendimizden birkıaç yerde işittim : «İçinde
ki zayıfın hakkı serbestçe kuvvetlisinden alınamıyan bir 
"Llmmet hiç bir zaman kuvvetlenemez.» buyurmuştu. 

«Bir de bunların münasebet almayan sözlerini, yahut 
d ertlerini anlatmadaki acizliklerini hoş gör. Kendilerine 
h ırçınlık etme, büyükfük gösterme. Bu yüzden Cenab-ı 
Hıak sana rahmet kanadını açar; taatine karşılık sevabını 
ihsan eder. Hem verdiğini güler yüzle, gönül hoşluğiyle 
ver. Vermediğin takdi rde de kabul edilebilecek özürler 
dile.» 

«Sonra, işlerinin içinde öyleleri olur ki bizzat görmen 
lazım. Mesela katiplerin, acizliklerini gösterince amilleri
ııe cevabı sen verecekf;in. İnsanların ihtiyaçları artık yar
d·,mcılarının daya!laınıyacağı dereceyi buldu mu gereğine 
yine sen bıakacaksın . Bir de her günün işini o gün gör; 
çünkü diğer günlerin kendine mahsus işi vardır. 

Gerçi niyet temiz olmak ve tebaanın işine yaramak 
ş::ırtiyle bu çalışmal::ırın hepsi Allah için iseler de sen yine 
vakitlerinin en hayır lmnı Allah ile ar.asındaki işler için 
nefsine hasret. Sırf Allah rızası için eda edeceğin ibfıdetle
rın en başlıcası da Allüh'ın zatına mahsus olan farzları ye
rine getirmekten ibaret olsun. Gecende, gündüzünde be
deninden Allah'a ai1 bulunan kulluk hissesini ayır ve seni 
Yüce harimine yaklr.ştlrıan bu ibadetleri, vücudun a her ne-
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ye mal olursa olsun, eksiksiz, gediksiz yap. Şayet namazın
da halka imam olmuşsan, sakın ne bıktıracak, ne de bir 
hayra yaramıyacak gibi kıldırma. Çünkü insanların için
de öyleleri vardır ki illet sahibidir; öyleleri de vardır ki iş 
sahibidir. Salat ve selam üzerine olsun Efendimiz beni Ye
men'e gönderirken : «Onlara namazı nasıl kıldırayım de
miştim.» «En zayıflarının namazı gibi.» buyurmuşlardı. 
Mü'minlere merhametli ol. Bundıan sonra .. sakın tebaandan 
uzun süre saklı durma. Çünkü valilerin halktan saklan
ması bir çeşit . sıkıntı olduktan başka memleket işlerine 
karşı bilgilerini azaltır. Bunların perde arkasında oturma
ları, perdenin dış:nda dönen işleri bilmelerine engel olur. 
Bundan dolayı bakışlarında olayların büyüğü küçülür; kü
çüğü büyür; güzeli çirkin, çirkini güzel olur; hak batıl ile 
karışır, vali de nihayet insandır. Halkın kendi gözünden giz
li kalan işlerini nereden bilecek ? Hakkın üzerinde nişanJ.arı 
yok ki ona bakarak doğrunun her türlüsünü, yalanın her 
türlüsünden ayırmak mümkün olabilsin. Şimdi, sen mut
laka ikiden birisin Yıa Hak yolunda verir, gönlü zengin 
bir adamsın .. O halde neye farz olan bir hakkı ödemekten, 
yahut cömertçe bir harekette bulunmaktan çekinip de sak
lanıyorsun. Yahut öyle değilsin de cimriliği tutulmuş bir 
adamsın .. Bu ihtimale göre de halk iyiliğinden ümidi kes
tikleri gibi istemekten o kadar çabuk vazgeçer ki ! .  . .  Bu
nunla beraber halk tarafından sana sunulacak dileklerin 
çoğu ya bir zulümden şikayet, ya bir işlemde adalet isteği 
gibi senin yardımını istemiyecek şeylerdir. 

«Sonra valinin özel dostları, yakınları vıardır ki bunla
rın iltiması, hakka tecavüzü, işlemlerde insafsızlığı görü
lür . .Sen onların zararını böyle durumları meydana geti
ren sebepleri· ortadan kaldırmak suretiyle kes. Etrafında
kilerden, özel adamlarından, yakınlarından hiçbirine kati
yen toprak veme. Ve bunlardan hiçbiri senden cesaret alıp 
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da müşterek su, yahut müşterek diğer bir iş tutarak etra
fındakileri zarara sokacak ve zahmeti başkalarına yüklete
cek şekilde azık biriktirmeye katiyen tamah edemesin. 
Çünkü bunun karı senin değil, onun; arı ise dünyada ahi
fftte senindir. Sonra sana yakın uzak herkesi hakkı ka
bule mecbur et; ve özel ve yakın dostların için her neye 
mal olursa olsun bu hususta sebat ve dikkat göster. Nefsi
ne ağır gelecek olan bu hareketin sonunu gözet, çünkü so
nu hayırdır. 

«Şayet halkta senin zulmettiğin zannı uyanmışsa ken
d!lerine özrünü bildirerek zanlarını değiştir. Çünkü böyle
CP hem nefsini kırmış, hem tebaana yumuşaklıkla muame
le etmiş, hem kendini mazur göstermiş oluyorsun ki onları 
hak üzerinde devam ettirmekten ibaret bulunan maksa
dını o sayede elde edebilirsin. 

«Düşmanın tarafından sana teklif olunan barış, Allah'ın 
rızasına uygun ise katiyen reddetme, zira barışta as
kerine istirahat, sana endişeden rahat, ülken için de sela
met var. Fakat barıştan sonra düşmanından sakın, hem 
çok sakın. Öyle ya ! belki seni gafil avlamak için sana yak
laşmak istemiştir. O sebepten ihtiyatlı ol, bu hususta hüsn-i 
z::ı.nna kapılma. 

«Şayet düşmanla aranızda bir sözleşme yaptınsa, yahut 
ona karşı bir taahhüd ün varsa, sözleşmeye uy, ahdini yeri
ne getir, verdiğin sözü tutmak için gerekirse hayatını bile 
feda et, çünkü arzularının çeşitli görüşlerinin ayrı olması
nc. rağmen insanların, Allah'ın farzları arasında ahitlere 
vefa göstermek kadar üzerinde birleştikleri bir şey yoktur. 
Hatta müşrikler de hainliğin vahim sonuçlarını gördükleri 
için müslümanlara kar�1ı ahde vefayı gözetiyorlar. Sakın 
verdiğin sözden dönme sakın ahdine hiyanet etme; sakın 
düşmanı aldatma. Zira başarı sızlığa ve yoksun kalmaya 
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mahkum akılsızlardan başkası Allah'a karşı gelmek cür'
eüni gösteremez. Çünkü Yüce Allah, ezeli rahmeti gereği, 
ahid ve zimmetini, kulları için şefkati sayesinde barınacak
brı bir eman (güven) evi, dokunulmaz alanında asude ka
lacakları, yakınına koşacakları bir huzur harimi kilmış. 
Onun için fesad etmek, hiyanette bulunmak, yahut aldat
mak olamaz. 

«Bir de birtakım tevillere müsıa.id olacak akidlerde 
bulunma. Pekiştirdiğin, kuvvetlendirdiğin bir akdi (bağ:ıtı) 
bozmak için d.e sakın sözün gizli manalarından istifadeye 
kalkışma. Allah'ın ahdi gereği girmiş olduğun bir işin dar
L ğı, haksız yere onu genişletmene katiyen sebeb olmasın.  
Zim genişleyeceğini ve sonunun iyi olacağını umduğun 
bir darlığa dayanmak, senin için elbette günahından çe
kindiğin ve dünyada ahirette Allah'ın cezasından kurtuluş 
imkanı olmadığını bildiğin bir hiyanetten daha hafiftir 

«Sonra, kandan ve haksız yere kan dökmekten son de
recede sakın. Çünkü haksız yere kan dökmek gibi felaketi 
celbeden, bunun kadar sorumluluğu büyük, bunun kadar 
nimetin gitmesini, devletin batmasını hak eden bir şey 
yoktur. Yüce Allah, kıyamet günü, kulları arasında hük
münü verirken döktükleri kanlardan başlayacak. Sakın 
haram bir kanı dökerek saltanatını kuvvetlendirmek sev
dasına kapılma ! Zira bu hareket onu zayıflatacak, daha 
doğrusu zevale erdirecek, başka ellere geçirecek sebepler
dendir. Hele kasden yapacağın bir katil için ne Allah' ın frı
dinde, ne benim indimde hiçbir özrün olamaz. Çünkü bede
nen kısas lazım. Şayet bir kazaya uğrarsan .. terbiye ed er
ken kırbacın, yahut kılicın, yahut elin ifrata varırsa --zi
ra zaman olur ki yumruk, yahut daha biraz fazlası ölümü 
sonuçlar- sakın sahih olduğun nüfuza güvenerek maktu
lün velilerine haklarını vermiyeyim demeye kalkışma. 
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«Bir de sakın kendini beğenme, sakın nefsinin sana 
hoş gelen yanlarına güvenme, sakın yüzüne karşı övül
meyi isteme. Zira iyilerin ne kadar iyiliği varsa hepsini 
ıl! ahvetmek için şeytanın elindeki fırsatların en sağlamı 
budur. Sonra, sakın tebaana yaptığın iyiliği başlarmıa kak
rra; yahut yaptığın işleri abartma; yahut kendilerine ver
diğin sözden dönme. Çünkü başa kakma, iyiliği tüketir; 
mübalğa gerçeği sonclürür; sözden dönme Yaratıcının da, 
yaratığın da nefretini çeker. Cenab-ı Hak «Böyle, sızın 
yapmadığınızı söylemeniz Allah indinde ne menfur bir ha
rekettir !»  buyuruyor. Sakın işlere vaktinden önce atılma. 
Sakın vakit gelince de acelecilik gösterme; sakın açıklık 
kazanmıy:an işlerde inadetme. 'Sakın açıklık kazandığı za
man da gevşeme . .Sonra her işi yerine koy; işlerin her birini 
mevkiinde bulundur. Herk.esin bir olduğu noktalarda ken
dini kayırmaktan çekin . Kullandığın adamlarının açığa 
çıkmış fenalıklarına karşı senden beklenen hareketten ha
bersiz gibi davranma. Çünkü başkasının hesabına sen ceza
lanırsın . Az zaman sonra işlerin üz.erindeki perdeler göz
lerinin önünde .açılır ve maz!Umun hakkı senden alınır. 

«Hiddetine, gazabına, eline, diline hakim ol; ve bunla
rın hepsinden masun kalabilmek için felaketlerden geri 
durup Şiddetini ertelE: ki Öfken geçsin de iradene malik ola
sın. Bundan başka Yaratanına döneceğini anarak endişeye 
düşmedikçe nefsine hakim olmak imkanını katiyen bula. 
mıazsın. 

«Şimdi üzerine gerekli olan, senden öncekilerin, ge
ç.en adil bir hükmünü, yahut doğru bir hareketini, yahut 
salat ve selam üzerine olsun, Efendimiz'den gelmiş bir ha
beri, yahut Allah'ın kitabında zikredilen bir farzı hatır
hmaktır. Ta ki o gibi mes'elelerde bizden gördüğün hare
ket tarzına uyasın ve şu emirnamemde bildirdiğim ve ile
ri de nefsinin 0rzus0.ma kapılmanı mazur göstermemen için 
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elimde sana karşı sağlam bir delil bildiğim hükümleri uygu
lamaya çalışasın. 

«Artık, Allah'ın geniş rahmetinden ve bütün istekleri 
kuşatan büyüklük ve kudretinden dilerim ki İlahi rızası 
üzere kullar arasında güzel övgü ve ülke içinde hayır eser
kri bırakmak için gücümüz yettiği kadar çalışmaya seni 
de, beni de muvaffak etsin; hakkımızdaki nimetini tamam
byıp, keremini kat kat yapıp sana da hana da saadetle, 
şehadetle can vermek nasibeylesin. Bizim niyazımız Al
lah'adır. Selam Allah'ın Resulüne . . . » (' ) 

İslamın hüküm sürdüğü her tarafta fikir hürriyeti 
yayılmış, yerleşmiştir. İslamda fikri uğruna feci bir şekil
ci� öldürülen Hallac-ı Mansur varsa da bunun söylediği 
söz, zahiren şeriata aykırı Vf: gerçekten katlini gerektir
mektedir. Başka bir iki şahıs daha gösterilebilirse de bun
lar da fikirlerden dolayı değil ve fakat fesat çıkardık
ları, gizliden gizliye İslamı yıkmağa çalıştıkları için öl
dürülmüşlerdir. 

İslam tarihinde İmam Malik'e, Ahmed ibnu Han
bel'e, İmam A'zam'a dayak atıldığı bilinmektedir. Ama 
bu, onların fikir�erinden dolayı değil, siyasi temayüllerin
den dolayı olmuştur. Yoksa dine aykırı doktrinler ileri 
süren nice filozoflar, sapık kelamcılar, mülhidler, zındık
lar çıkmıştır ama, kimse niçin böyle düşünüyorsun ? Diye 
onları cezalandırmamıştır. Mesela iki ilah olduğunu ileri 
süren Ahmed al-Habit ve diğer sapık mutezil'liler; alem in 
kıdemini ileri süren filozoflar hep bu geniş fikir hürriye
tinden bol bol istifade etmişlerdir. 

Ama bir de Hıristiyanlık tarihine bakalım 
Engizisyonun yüz kızartıcı safhalariyle karşılaşırız. 

( 1 )  Anglikan kilisesine cevap s .  1 1 7  - 1 29 Ankara, 1 974. 
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seıa gaybden haber aldığını söyliyen Jand'ark, kainatın 
kürelerden müteşekkil olduğunu söyliyen, yep yeni bir 
felsefi sistem ortaya .atan Filozof Cordano Brino... Diri 
diri yakılmışlardır. tslamda diri diri yakmanın tek örneği 
bile yoktur. Çünkü Resulullah buyurmuştur ki «Allah'tan 
başka hiç kimsenin ateşle azabetmesi yakışmaz.» (') 

Ne hazindir ki Avrupa'da asırlarca insanların fikrine 
zincir vurulmuş ve Papanın, din adamlarının Allah adı
mı yaptıkları bu zulme karşı koymak istiyenler, sahte din 
adamlarının uydurma hükümleriyle merhametlilerin en 
merhametlisi olan Allah adına ateşe atılıp yak:lmıştır. 
Şimdi bu gerçeği kendilerinden olan bir kalemden okuya
lım 

John Davıenport Hazret-i Muhammed ve Kur'an-ı Ke
l'im .adlı eserinde diyor ki : 

«Müslümanlık hiçbir zaman herhangi bir dinin esas
larına müdahele etmemiş, hiçbir vakit bir Engizisyon 
kurmamış, bir kimsenin dinini değiştirmeyi hedef tutma
mıştır. Müslümanlık da kendini cihana takdim etti, fakat 
kimseyi zorla din değiştirmeye sevk etmedi.» 

«Kur'an der ki : (Laikrahe fid'din. = Dinde ikrah yok
tur.» «Mü'minlerd.en, :Musevilerden, Hıristiyanlardaın sa
hillerden, Allah'a ve Ahiret giinü.ne iman edenler, Allah 
yanında sevap alırlar ve hiçbir korku ve üzüntüye uğra
mazlar.» (al-Bakara 62) . Müslümanlığın kabulü, fethedi
lC'n memleketlere ve yenilmiş milletlere eşit haklar sağlı
yor; onları Hz. Muhammed'in zuhuruna kadar gelen fa
tihlerin, mağlU.blara yüklediği şartlardan kurtarıyor ve 
bu milletlere hürriyet bağışlıyordu. Müslümanlık, o zaman 
civar memleketlerde Yüküm süren bir adet olan çocuk
ları diri diri gömmek rezaletini gidermiş, köleliği lağvet
miş, yalnız müslümanLğı kabul edenlere değil, fethedilen 

< ı )  İ. Hişam, c. ı. s. fi57. 
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milletlere de adaleti yaymış; vergileri hafifletmiş, devle
te verilecek vergileri onda birle indirmiştir. Ticareti bağ
fardan kurtıarmış, diğer dinlerin mensuplarını kiliseleri
ı�e ve rahiplerine muayyen para vermekten kurtarmış, 
hakim olan dine bir yardımda bulunmaktan halas etmiş
tir. İsl.3.miyyeti kabul edenlerden istenilen şey, bir cüm
lE'nin tekrarından ibarettir.» (1) 

«Hz. Muhammed'in müsamahakarane bir hareket yo
l ı ı  izlediğine dair söylenen sözler pek çoktur. Filhakika 
putperestlere, .yahut bir dine salik olmıyanlara karşı İs-
1;'.\m dininin, yahut kılıcın hükmünü kabul etmek teklif 
olunmuştu. Ehli Kitaba ise cizye vermek teklif edilmekte 
idi. Maamafih müslümanlar, müsamahakarlık hududunu 
nadir olarak geçmişler, gayri müslimlere verdikleri sözle
ri tutmuşlar, İslam fatihleri Roma ve Bizans fatihlerine 
nispetle gayet mutedil ve gayet müsamahakar davran
mışlardır. Sırf hakikat olmak üzere şunu söyliyebiliriz 
ki şayet g.arp emirleri Araplarla Türklerin yerinde yani 
Şarkta hakim bulunsalardı, müslümanların Hıristiyanlığa 
gösterdikleri müsamahayı müslümanlara kat'i surette gös
termezlerdi. Çünkü Garp emirleri, kendi dinlerine men
suboldukları halde başka mezhebe süluk edenlere en za
limane işkenceleri reva görmüşlerdir. 

Çanlild diyor ki : «Araplar, Türkler ve diğer müslü
rnanlar Hıristiyanlara karşı garplı milletlerin müslüman
lnra karşı izledikleri hattı hareketin aynını takibetmiş ol
salardı, Şarkta Hıristiyanlıktan eser kalmazdı.» 

Goryu diyor ki : «Müslümanların Hıristiyanlara kar
şı hatta hareketi ile, Papalığın gerçek mü'minlere :reva 
gördüğü zulümler, hiçbir veçhile kabil-i kıyas değildir. 

( 1 )  Hz. Muhammed ve Kur'an-ı Kerim s.  81 - 82 . 
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(Vudva) lıar aleyhindeki harbde, yahut (Sen Bartelmi) 
katliamlarında o kadar kan döküldü ki yalnız bu kan
lar, müslümanların döktüleri Hıristiyan kanından pek 
.çok fazladır. Müslümanlığın zalim bir din olduğuna da
ir beslenen mute assıp fikirden insanları kurtarmak ge
,rektir. Bunların fikrine göre gı'.l.ya müslümanlık ya ölüm 
·veya Hıristiyanlığı terk tehdidiyle yayılmıştır. Bunun asıl 
·ve esası yoktur. Papalığın yamyamlığa varan zulüm ve 
oişkencesine nazaran müslümanların hattı hareketi en ha
lim ve en mütevazi hareketti.» 

«Kur'an tarafından telkin olunan. ayetlerin münha
·sıran kılıçla neşredildiğine kani olmak müthiş bir hata
ıdır. Çünkü taassuptan uzak olanların hepsi kabul eder 
ki İlah'lara insan kanını dökme hareketlerine bedel, ibad.et 
·ve sadakayı koyan İslamiyyet, insanlara, iyilikseverlik 
ruhunu üfletmiş, içtimıai faziletleri kuvvetlendirmiş, bu 

·suretle medeniyyet üzerinde mühim bir tesir yaparak bü
tün Şark alemi için bir nimet olmuş, binaenaleyh Hz. 

:Musa tarafından kafirleri imha için ihtiyatsızca kullanı-
·ıan kanlı silahlara muhtaç olmamıştır.» 

« O halde müteakip asırlarda beşer türünün fikirleri 
· ve inançları üzerinde sa1'ahkar etki yapmak üzere Hak 
-torafından gö.nde·ril-en en kuvvetli vasıtayı, en inatçı taas
'.SUp ve en cahilce tecavüzlerle karşılamak kadar batıl ve 
_gülünç bir harek<�t tasavvur olunamaz.» 

«Elhasıl bu mesele, ister bu dinin harikulade geniş-
]eyip yükselmesi, ü;ter kurucusu olan şahıs, veya bizzat 
h'endi mahiyyetti itibariyle dikkat nazarına alınsın ancak 
en derin alakayı uyandırır. Müslümanlıkla Hıristiyanlı

;ğın meziyetlerini rr: ukayese edenler içinde müslümanlığın 
. Yalnız hayra ve hekimane (filozofça) maksatlara hizmet 
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ettikten başka büyük iyiliklere sebeb olduğunu kabul ve· 
tC'slim etmiyenler pek azdır.» (') 

John Davenport, İslamiyyetin ilim ve irfana verdiği 
önemi, İslam hükümdarlannın ilim ve irfanı geliştirmek-. 
te ve himaye etmekteki gayretlerini ve ilmin nasıl müs-. 

Himanlardan Garba geçtiğini izah etikten sonra diyor ki : 

«Avrupa bugün bile müslümanlara borçludur. Haçlt 
seferleri esnasında vukubulan savaşlar yüzünden dere-
beylik gibi müthiş bir sistemi kaldırdığımızı, Aristokrat-. 
lığın istibdatl.arını tahribederek onun enkazı üzerinde· 
hürriyetimizi kurduğumuzu uzun uzadıya bahis konusu 
etmiyelim; fakat A vrupa'ya şunu hatırlatmak lazımdır· 
ki, es�i, yeni edebiyatı birbirine bağlıyan insanlar olmak,, 
Garpta cehalet ve kar.anlık hüküm sürerken feylesofları
na ait eserlerin kurucusu bulunmak, ilmin en mühim dal
larını, feınlerini, riyaziyyatı, tıbbı ve saireyi inkişaf ettir-. 
mek itibariyle Avrupa, müslümanlara medywıdur. İs-
panya, Kasina, Salernum o devrin irfan kayınakları iıdi .. 
lbni Sina, İbni Rüşd, İbni Baytar ve diğer zatların eser
leri, barbarlıktan kurtulanların tetkiklerine çeviklik ve' 
istikamet bahşetmiştir ... H.z Muhammed : «Şaın ve şeı·ef,_ 
servette değil, irfandadır.» mealinde sözler söylemiş, arka-
daşlarını dünyanın en hücra köşelerinde ilim ve irfan'. 
araştırmağa yöneltmişti.» 

«İslam Devletleri asırlarca en muktedir zevat tara-
fmdan idare olunmuştur. Din ihtilafları adeta unutulmuş
tu. Me'mun Şam medresesine bir Hıristiyan tayin ettiği" 
znman vukubulan itiraza cevaben şu sözleri söylemişti : 
«Ben bu adamı din işlerinde rehber olmak üzere değit 
fen öğretmeni olmak üzere tayin ediyorum.» 

( l )  John Davenport, Hazret-i Muhammed ve Kur'an -ı Kerim,, 
s. 87 - 88. 
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«Endülüs'te İslam Devletinin düşmesiyle, şövalyeli
'.ğin ve kahramanlığın son kalıntısı yıkıldığından dolayı 
kim matem tutmamıştır ? Düşmanlarının müverrihleri bi
le sekiz asırlık hakimiyyeti esnasında bir t,ek zulmünü 
·dahi kaydetmedikleri o alicenap ve yüksek milletin huzu
runda hangi göğüs iftihar ile kabarmamıştır ? !  Hıristiyan 
papaslığının insanlık öğrendikleri, himaye gördükleri in
:sanlara şeytani bir zulüm ve taassupla muamele etmele
r!nden Egzimen (1) gibi siyasi mutaassıpların, yedi asırlık 
mesainin mahsulü olan felsefi, riyazi, edebi eserleri yak
malarından hangi yüz kızarmamıştır ? ! >> .  (') 

Bu sözler John Davenport adında tanınmış, hak
·şinas bir İngiliz yazarının sözleridir. Mr. Davenport 
Hz. Muhammed ve Kur'an-ı Kerim adlı bu eserini, Hz. 
Muhammed ve Kur'an-ı Kerim hakkında uydurulan ifti
ralara cevab olarak yazmış, Londra'da yarım asırdan 
fazla bir zaman önce tabedilmiştir. Sonradan eserin nüs
baları kasden ortadan kaldırılmıştır. Hindistan'da birkaç 
defa basılmıştır. Ömer Rıza, Es.at Fuat Bey yardımiyle 
Mr. Davenport'un h8.yatında basılan aslını bularak ter
cüme etmiştir. Çok k tymetli ve cidden okunması gereken 
bir eserdir. Biz İslam mücadelesinin, İslam medeniy'yeti
nin yüksekliğini, buna mukabil Hıristiyan aleminin za
limliğini bir Hıristiyan kaleminden okumak üzere yuka
rıdaki satırları iktibas ettik. Adı geçen kitabın İkinci 
Faslında İslam adaletini vak'alara dayanarak Hıristiyan 
A vrupa'nın ki ile karşılaştırmaktadır ki okumak çok fay
dalıdır. 

( 1 )  Kardinal Egzimen. Müslümanlar tarafından yazılan tarih, 
tıb, ziraat, felsefe, riyaziyye ve edebiyyata ait eserleri, 
Kur'an nüshala:rıdır diye yaktırmıştı. 

'(2) John Davenport, H:�. Muhammed ve Kur'an-ı Kerim, s. 95 - 96 
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Netice olarak diyebiliriz ki : lslamiyyet her yöniyle 
mükemmel bir din, müslüman her huyiyle mükemmel bir 
insandır. İslama uyanlar:n dostu Allah'tır. Onları karan
lıktan İslamın aydınlığına çıkarır. Müslüman, iradesini 
t:ı.m manasiyle Hakk'ın rızasına terk etmiş kimse demek-· 
tir. Onun hareketlerinde riya yoktur. Allah için sever, Al
lah için kızar; Allah için konuşur, Allah için susar. Söyle
mesi gereken yerde hakkı söylemekten çekinmez; boynu
rm vursalar haktan dönmez. «Çiğner, çiğ.nenir. Hakkı tutar 
lraldırır.» Çünkü Allah kelamı «Emrolunduğun gibi doğ-· 
ru ol !» buyurmuştur. Ve müslüman bilir ki Kendisi hak 
uğrunda bir azaba maruz kalsa bile bu azap, şu birkaç 
g·ünli.ik ömürden ibaret olan dünya hayatına münhasır
dır. Binaenaleyh zillet içerisinde yaşamaktansa şerefle öl
meği, bin defa tercih eder. Müslümanın düsturu, Musa' -
ya inanan sahirlerin, kendilerini ölümle tehdid eden Fir'
<tvn'e söyledikleri şu sözdür «Dediler ki «Seni ,bize ge
lr-n apaç:k mt;.dzdere ve bizi y.aratana üstün tut.mıyaca
ğız. Ne hüküm vereceksen ver; sen ancak bu dünya ha
yatımla hüküm ver·ehilirsin.» (Taha :72) . 

İştıe J:.u ruha sahibolan müslüman, ilhamını Kur'an'
dan, feyzini Resulullah'tan, başıarısını Allah'tan alarak 
L.:Ia:::� 1 ,  ba:::retle savunacak ve yayacaktır. Davetinde açık
lik, cesaret, şefkat ve ilim vardır. Onun yolunu Kur'an. 
v8 Hadis çizer. Ve bu yolu Allah'ın �u sözü belirtir : 

�d.d � ,.,, ,....,, ,,,,_ � 1 ,.,, � ,,, . @�:J.U· CT\1 J S'�" � 1 th \J Ö " _.. 1 ı:.J\ � \ \ ' � \ \ " . 0t.0\� � �-- . 'J� �S' .. ..  .Y � , - U"'  ' ) ... "' ' \ - , . 
«De ki : «İşte benim ve ha.na uyanların yolu : Allah'a ba-
siretle davet ederim; Allah'ı tesbih ederim ve ben şirk 
l .. oşanlard.an değilim.» (Yusuf : 108 ) . 

Hamd Allah'a, Salat ve Selam Resulullah'a, Allah'm 
rwası O'nun ashabına ve etbaına . . .  
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